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Tegul Mirusieji Moka
Amerikai Skolas

TAIP SAKO FRANCUZIJOS SEIMO ATSTO
VAI DISKUSIJOSE DEL ATMOKĖJIMO.

Francuzija, Sako Jie, Guldė Savo Vyrus ir Turtą 
už Demokratizmą, ar Amerikos Dolariai 

Svarbesni už Žmonių Gyvastis?

IR DARBININKŲ ŽINIOS

eina 
už įvedimą penkių 
savaitės. Bet ^ne 
tam pritaria: vie- 
kitos priešinasi.

1C nuošim- 
privertė už- 
• kompanijos 
darbo 1,200

FRANCUZAI NENORI 
MOKĖT AMERIKAI 

KARO SKOLŲ 
Paryžius. — Francuzijos ka

ro skolas Amerikai nusinešė su j 
savim žuvusieji Prancūzai ka
reiviai karo lauke, sako Fran
cuzijos seimo atstovai kalbėda
mi klausime atmokejimo Ame
rikai tų bilijonų dolarių ku
riuos Amerika davė karo dieno
se. Vienam atstovub šitaip iš
sireiškusi kalbą, visk atstovai su 
didžiausias plojimais ir šauks
mais pritarė. Tokiose aplinky
bėse kokiose karo skolos buvo 
padarytos, esą negalima sutikti 
jų atmokėti. Nacionalistai ir 
socialistai išvien pritarė tokiai 
nuomonei. Atstovas Louis Mar
tin penkias valandas ištisai dro
žė kalbą aiškindamas jog Fran
cuzijos nuostoliai žmonėmis ir 
nuosavybe turi atstoti kitų ša
lių nuostolius pinigais, nes kolei 
aliantai susirengė Vokietiją su
mušti Francuzija guldė savo vy
rus už demokratijos reikalus.

Tarp Clevelando budavojimo 
amatų darbininkų unijų 
bruzdėjimas 

1 dienų darbo 
visos unijos 
nos to nori;

Dalykas pavesta išspręsti tų 
unijų 'tarybai prie Clevelando 
Darbo Federacijos.

Chicopee, Mass. — Čia su
streikavo 150 audėjų iš Dwgihl 
Manufacturing Co,, kada jiems 
numušta algos ant 
čių. -Tas streikas 
daryti visus tos 
skyrius ir neteko, 
darbininkų. .

Scranton, Pa.— Streikas vie
nuolikos tūkstančių angliakasių 
dirbusių Pennsylvania Coal Co. 
pasibaigė kada paskellbta jog 
liko priimta persvarstymas šito 
streiko klausimo tarp unijos ir 
darbininkų atstovų.

Tas unijos skyrius buvo sii-
spenduotas dėlto kad išėjo strei-1 Martin tarp daugelio frazių 
kan be unijos viršininkų paveli-1 pasakė šitokią: “Nejaugi mes 

turėtume mokėti už šautuvus ir 
amuniciją kuriuos sunaudojo 
350,000 musų vyrų kurie krito 
iki Amerika atėjo į kovos lau
ką?” “Nejaugi gyvastis ir svei
kata nustota karo lauke ma
žiau verta, negu paskolinti pi
nigai?”

Vokietijos Raudonieji 
Liko Bespėkiai

Bėrlinas. — Pirmi bandymai 
parodė, po to kaip 'Luther liko I 
kancleri! ir sudarė kabinėtą, | 
kad galima vest valdžios maši
neriją nepaisant suvienyto prie
šinimosi komunistų su socialis-

I tais, sykiu ir kitų nepasitenki
nusių. Visi raudonieji, net ir 
socialistai, nėra gana tvirti pa-Į 
kenkti valdžios reikalamš, 
rią turi savo rankose kitos 

|tijos, irgi susivieniję prieš 
i juosius. Socialistų priešų 
tijos susidėję išvien sudaro to
kią didumą kad kairiųjų pavo
jus, ramiu budu, Vokietijai 
gręsia.

Kancleris Luther galinus 
seimo užtvirtintas su savo 
binetu, ir kolei tas kabinėta: 
nesuirs 
pesnio. 
užgyrimui padubta 
sai, prie: 
nuo balsavimo, 39.

Už kabinėtą balsavo 
listrfi, žmonių partija, Ekbno- 
minė linija', Bavarijos žmonių 
partija ir daugumą Centristų.) 
Prieš balsavo socialistai, komu- teatro prieš radio, 
nistai ir dalis Centristų, kurie 
tuoiTii veik suskaldė savo par
tiją.
dešiniųjų partija (Ludėndorffo) 
ir demokratai. Keletas nacio
nalistų susilaikė nuo balsavimo, 

dabartinis' kabinetas 
jo

AMERIKA NEPRIPA
ŽINS RUSIJOS

Washingionl — Amerika 
silieka ir ant toliau viena 
dėlė valstybė’ atsisakanti vesti | pašto vagj’stės, kada pagrobta 
reikalus su Rusija, tiesioginai. $1,000,000 pinigais ir čekiais, 
Dabartinės administracijos nū- sausio 22 d. nuteistas penkioms 
sistatymaS link Rusijos pasilie-1 dešimtims metų federalin-kalė
ta kaili pirmiau buvo, nors Ja- jiman Atlanta, Ga 
ponija Rusiją, pripažino ir už- vimą- užpuolime, 
vedė diplomatinius santikius. ,

Coolidge nemato reikšmės to
je Japonų-Rusų sutartyje ir ne- tas keturiolikai metų už kon- 

I siims dėlto pripažinti sovietų j spiraciją ir su dešimčia kitų bu
vo kalėjime, bet pabėgo.

pa-

sums
Valdžios.

Amerika sąlto nepripažins so
vietų valdžios) kolei ji nesutiks 
patvirtint tarptautinių obliga- 

Įcijų ir nesusil'aikys su savo pro
paganda prieš dabartines Yal-

kn-

kai- 
par-

ne-

Nori Uždraust Rūkymą
Ohio valstijoj užvesta kova 

panaikinimui 'naudojimo tabako 
arba uždraudimui rūkymo. Val
stijos seiman įnešta bilius siū
lantis ■ įvesti 
uždraudimą.

Idelę bausmę
liko | dirbimą ar 

tų.
Jeigu moterįs. nebūtų 

jusios rūkyti, gąl ,tęks
mas ir butų įvestas, dabar 
neincis.

Įstatyman rūkymo 
Gilius nustato di- 
už naudojimą, 

pardavimą

J. URBAITIS NUTEIS-I « • . >T 1

tas ant so metu Komunistams Nepavyk
Toledo, O. — Juozas Urbai- 

tis, vadovas Toledos 1921 metų

už dalyva- 
Jis šiuo sykiu 

teistas už dalyvavimą užpuoli
me. Be to dar jis buvo nuteis-

* Susekta Planai Maiši 
Vyskupo Brown Teis

mas Atnaujinta Šiauliuose politine policija 
Cleveland© Protestonų Epis-jsekė labai rūpestingai sum 

. . R: 
daug literatūros, susirinki 
protokolų, ginklų. Suimtieji 
daugiausia už algą suvilioti 
prasti darbininkai, tardant i

valdžiai
Balsavimuose 

už 
160 balsu,

nesimato ru- 
kabineto 
246 bal- 
susilaikė

Naciona-

13- 
cigare-

pradė

Stengiasi Laikytis prieš 
Rądio

Amerikos -teatrų savininkai 
imasi priemonių-, apsaugojimui 

Radio užė
mė svarbią vietą namuose, ir 
daugelis senesnių žmonių vieloj

konalų katedroj wl atsibuvo komunistų mazgą,
tardymas seno atsitraukusio iš 
bažnytinės tarnybos \įyskupo 
Brown už jo veikalą “Komuniz
mas ir Krikščionybė”. Vysku
pas Brown kaltintas eretikys-
tėj. šį sykį buvo svarstoma jo i lai išpasakojo visus planus 1 
apeliacija Episkopalų bažnyčios 
vyskupų suvažiavime tam tiks- j 
lui. Teismas atsibuvo pereitą 
vasarą.

Apeliacijos išklausyme daly-1
|vavo devyni vyskupai. Vyskii-I
j ILvttii, 70 metų amžiaus Mariampolė-Kalvąrija suimta 
Į senelis pasakė: “Ar ne šarma- komunistu literatūra pil. i 

a. ta kal_d-.J’ie ’jegąli palikt mane ,.a‘kskjeni5; (..L, j
j ramybėje užbaigti mano dar •____________

. Kaip ži-
ne atrasdami kaltu jie'^ashm- Perkūnija Žiemos Lai 
čia mane į peklą.” _ | Mariamoplėj ir Ramyga

Jis tikriiia kad Kristaus ne-1 korespondentu žiniomis, sai 
Įkalto prasidėjimo .prisikėlimoL h. 4 , b o ud H audn] 
is numirusių pasaka yra Ivgi ............... . . -.
pasakai apie Kalėdų Dieduką, stipriais žaibavimais ir grit 
ko tikrenybėj nėra. " I mais. Ramygaloj ypatingai s!

Tas užtai sukėlė jo bendrus tus baisi audra su lietum iš 
ii dais 0 žaibai visą dangtJ tvi

I nuo griausmo langai biro ii- 
riš atsidarė. Nunešta daug i 
gų, vienoj vietoj perkūnas 
degė namus. (“L. i

jimo. Dabar juos suspendavo, 
kitą daugybė angliakasių reika
lavo persvarstyti suspenduotųjų 
klausimą;

Seattle, Wash. —/Netoli čia, 
budavojimo stovykloj, kuri bu
vo pastatyta kalno pašonėj, už
mušta penki darbininkai, ir du 
sunkiai sužeista kalno, žemei 
nuslinkus ant namelio.

Pietinėj dalyj Ohio valstijos 
rengiama didelis angliakasyklų 
kompanijų susivienijimas. Su
sivienijimas apims tris apskri
etus, kuriuose randasi kasyklos 
valdomos Clevelando savininkų. 
Šitas susivienijimas sudarys an- 

• trą didžiausi anglies produkci
jos grupę šioje šalyje. Kapita
las bendrai sieks. $100,600,000 
ir kontroliuos' Špiė 150,ClOO' ak
rų anglies žemės, su apie 80 
paskirų kasyklų;

CIevėlande pereitą savaitę nu? 
sišovė buvęs gatvekarių kon
duktorius; nes neteko kantry
bės būdamas be darbo, nors tu
rėjo j $20,000 banke ir du na
mu. Jis nuo pat jaunystės tau
pė pinigus ir dirbo kaipo kon
duktorius, paskui atsistatydino, 
vėliau tapo tramvajų inspek
torium, ant galo dirbo vienoj i 
geležinių daiktų krautuvėj bet I m Q t bus bandoma 
pusmeti atgal atsistatydino. L prikaibinti nesitraukti. 
Jis buvo 48 metų amžiaus. Ka- ’ * ______
da žmona išvažiavo j miestą, jo
išlydėta, suūžęs sūnūs rado [y-j T inėja Tutankha- 
tevą negj'vą ,su revolveriu sale
jo. Sakoma kad jis nuolat kai-į meno Kapą 
bėjo tik aikvojąs laiką nieko ųe- Luxor, Egiptas. — 
veikdamas. | Tutankhameno kapas

New Yorko miesto apvalymui i darytas. Tyrinėtojas
nuo sniego šįmet neužtenka pa- atnaujino savo darbą, 
skirtų $3,500,000. šįmet reikia iš Egipto valdžios ti 
$6,000,000 •s'riiego nuvalymui, [senoviškos liekanos.

Žinoma, tokia kalba nieko 
nereiškia, atstovas gali pasaky
ti ką nori, vienok oficialiai po 
to tarp Francuzijos ir Suvieny
tų Valstijų pasikeista keletas 
nuomonių, iš kurių matyt 
Francuzija neišsisuks nuo 
kėjimo Suv. Valstijoms.

kad 
mo-

1S

sala

Costa Rika Išstojo 
Tautų Sąjungos

Geneva. — Costa Rica, 
Amerikos vandenuose, padavė
savo rezignaciją iš Tautų Są
jungas. Nežinia okdel ji rezig
navo, bet spėjama kad del kri
tikavimo jos už neužsimokėji
mą mokesnių į Sąjungą. Bet 
kadangi rezignaciją padavus 
reikia laukti du metu iki gali
ma iš sąjungos išstoti, Costa 

J Rita skaitysis dar nare iki 1927

Faraono

Carter 
atgavęs 

rišę prie los 
T_,—,— ---- ----------- v___  ____ ______ i. Tolimesni

Darbui naudojama 10,000 vy- atidengimai parodys ką nors įs- 
rų. Viso apvalyrhui yra 350 tabaus, nes uar karaliaus m u- 
mylių plotas, imant tik gatves.|mija pirmiau nebuvo atidaryta.'

Susilaikė nuo balsavimo eiti į teatrus, praleidžia laiką 
I namie beklausydami radio dai
nų. Teatrų .savininkai nori iš
rasti ką nors kas publiką padi
dintų 
kovot 
zuros, 
kietų, 
scenoje ir tt.

Atmetė Vaiku Darbo Į
Įstatymą Suv. Valstijų Eksportas

Suv. Valstijos buvo bebandą 1924 metais-S. Valstijų eks- 
įvesti prie konstitucijos priedą Portas buvo didesnis virš bili- 
vaikų darbo įstatymo, kontrol jonu dolarių negu importas, kas 
liavimui vaikų darbo per fede-1 reiškia jog prekyba su užrube-

Taigi
gavo didelę didumą balsų, 
gyvavimas užtikrintas.

ir
teatruose, taipgi nori iš? 
panaikinimą teatrų cen- 
nuėmimą taksų nuo ti- 
legalizuoti vaikų lošimą

žiais buvo didžiausia už bile 
normali metą šios šalies istori
joj.

Pereitais metais importo bu
vo už $3,575.000,000, arba pen
kiais nuošimčiais mažiau negu 
1923 metais.

I Eksportuota įvairių dalykų 
klau • I už apie $4,650,000,000, arba 12 

me-

ralę valdžią, vietoj kaip dabar 
kožna valstija turi savotiškus 
įstatymus. Bet trylika valstijų 
iš 48 tam nepritarė, tokiu budu 
kolei kas federaiis įstatymas 
neineina galėn, kadangi reika
linga trijų ketvirtdalių, arba 36 
valstijų tam pritarti.

Ohio valstijos seime Šis ___
simas buvo vienas iš karščiausių nuoš. daugiau negu 1923
ilgo laiko svarstymų. Ohio at
metė tą klausimą bent porai 
metų, iki susirinks kitas valsti
jos seimas.

Didina Degtinvežių 
Gaudytojų Eiles

Tikima kad ateinančios vasa
ros bėgiii šmugeliavimas degti
nės iš Kanados į Clevelandą per 
Eric ežerą padidės, ir dėlto nu
tarta padidinti ežero sargyba,
kuriai bus duota greičiausi mo- kovo 15 d. 
toriniai laivai šmugelninkus vy
tis. Lavinama vyrai pasekmin
gai užpulff šmugelninkų laivus 
staiga perlipant iš smarkiai le-

tais.

Hevrine vėl Kruvina Ko
va, Tris Nužudyta

Herrin. Ill. —' Sausio 24 d. j i>as -Brown, 
nušauta Glenn Young.- ku klūk- 
šerių narys, kuris su kitais da-1 ,;amybėje užbaigti ........ 
rydavo užpuolimus krėtimui ir kbUs gyvenimo metus. K 
jieškojimui pas žmones svaigi- not, iš bažnytinio atžvilgi) 
nančių gėrimų. Su juo žuvo ir i'-n- "
jo pagelbipinkas. Jie žuvo prie 
hotelio besišaudant su šerifu;? 
kuris irgi liko sužeistas ir mi-i 
rė nuo žaizdų; Kadangi nuo se- 

|niau jau ėjo kerštavimai tarp 
Young ir šerifo, kada .šerifas 
pargryžo į miestelį, Young ty
čia išėjo maršuoti vidurmiesčiu. 
dikčiai apsiginklavęs, žmonės 
tą matydami tik ir laukė sumi
šimo. šaudymas prasidėjo ka
da Young ir dvylika jo pasekė
jų susidūrė su šerifu prie Eu
ropean hotelio. Kada jie susi- wash! 
tiko; sakoma, Young tuoj 'Išsi-1 Coolidge 
traukęs revolv’eri ėmė šauti) ti. nla l(į faįk^ įaj pareikštiamas 
Šerifas griebėsi šauti atgal, ir - - - -- “ "■
tame šaudyme

Young buvo įvienas iš trukš- 
mądarių 
lyvavo’ mūšiuose tarp unijistų 
ir ne-unijistų angliakasių, tarp 
ku klųkšerių ir jų priešų, tarp 
slapiųjų ir sausųjų;

Manoma kad pasibaigs paša-IĮ 
linges kovos kurios čia tęsėsi 
keletą '.netų ir paėmė išviso 13 
gyvasčių.

Episkopahis prieš jį.
šiame tardyme vyskupai at

rado jį kaltu ir nusprendė jog 
Brown turi būti išskirtas 
bažnyčios tėvų tarpo.

iš jų

Coolidge už Taiką
Washington. — Prezidentas 
__ parėmė , visokį judėji-

viši trįs žuvod f

ų hioj apielinkėj, jis da- stumėjimui taikos.

manyta Lietuvoj rengti per' 
rmas ir laukti iš sovietų R 
jos -1000 galvų paramos. Sii 
ta ir keletas vadų — Žydui

Naktį iš 5 i 6 sausio ant k

j Ohio Valstijos Mirt 
Padidėjo

CLh. v.-k'stijoj mirčių akoji 
1923 m. buvo 1,227 nuo 100,t 

metais buvo 1,J 
mirčių buvo 
influenzos, pi

,moterų delegacijai; kuri buvoi. . , . kuomet 1922atsiųsta nuo moterų konvenc;- 
jos laikytos Washingtone pa-1 af 1.f,e?.,mas 
.......__________ Prezidentas | P^s^ejusms

• „ < ■ j-,- ■ eiu uždegimo, širdies ligų, airagino moteris dėti visas 'pas- ° , . . . ,, ■. ... . mobiliu nelaimiu ir tt.tangas taikos vykmimui. . ! ■_____ : , __
Pasaulinis teismas ir Dawes |

planas, prezidento nuomone, yra Sūv. Valstijų Skoloi 
tai taikos vvkinimo priemonės. | ... .______ J Visuomeniskos Amerikos s

• •• • i t v r I l°s, sykiu imant federalę 1Ginčai del Karo Laivyno i cižią ir jos skyrius, nuo U 
Washniglon. — Atstovų bute! metų iki 1922 metu pasidaug 

buvo karšti debatai del Suvie- septynis sykius tiek. Dabar 
Pytų Valstijų karo laivyno nu-Į skolų yrą $30,845,626,000, .k 
sistatymo.

Redio už 9,000 Mylių
Radio dainos ir kalbos, paleis-;sistatymo. Buvo išrodinėjama, | met 1912 metais buvo tik 1 

Los iš Pittsburgo Ihivo aiškini o kitu užginčijama kad Suv.1850,460,000.
girdima keliolikoj miestų Aus-.Valstijų laivynas yra mažesnis! Federate valdžia 1912 mel 
tralijoj, už 9,000 mylių. Radio j už Anglijos ir Japonijos ir kad turėjo skolų $1,028,564,000, 
bangos perėjo skersai Amerikos į tos dvi valstybės viršija šią ša-11922 m. ■— $22,155,886,000. 
'•—*■'--- *■“, f*" •••■ 7a- lį prisirengimu ir didinimu sa- Valstijų skolos 1912 m. bi

klausytojus kitame ■ žę-1 vo laivynų. Ginčai kilo kada Į $345,942,000, o 19^2 metais' 
Tai buvo pirmi ii-i buvo paduota įnešimas padidir.- j $935,544,000.

Kiti civiliai skyriai skolų' 
Į j 000 statymui orlaivių vežioto jų Įrėjo $3,475)954,000 1912 rii 

I (didelių laivų). o 1922 metais $7,754,196,000

kontinentą, per Pacifiką, ir p< 
siekė klausytojus kitarrfe 
mes krašte.
giausi bandymai radio istorijoj.; ti nuo $46,000,000 iki $68,000, 
Apie tai kabeliais pranešt 
New Yorką iš Australijos.

© 
© 
© 
©

Kas Turi mokėti Taksus @
už 1924 Metus ©

Pavienės ypatos kurių inei- ® 
I gos yra virš $1,000 iki $5,000,1 © 
I ir vedę poros kurių ineigos yra I © 
$2,500 ar daugiau, iki $5,000, © 
turi pildyti taksų ineigu blan-1 x 
kas. ’ I©

Bląnkos turi būti grąžinta su I x 
dalimi ar visa mokestimis iki1 ©

©
©Už ineigas iki $4,000 metuose 

reikią mokėti po 2 nuoš.
4 nuoš. už kitus $4,000. i 

Blankas reikia: grąžinti ten iš 
kiančių laivų ir krėsti juos kad | kur jas gauni, arba taksų ofi- 
nespėtų į vandenį sumesti. Jei | san. 
prisieitų šaudymas, gaudytojai 
turi ant savo laivų kulkosvai- Springfield, O. —John Boggs, 
džius. 24 metų amžiaus, ir jo brolis, | ©

Besimaudant ežere jeigu iš- 21 metų, areštuoti už nužudy-1 © 
girsit vasarą šaudymus žinokit mą kamarninko ir sužeidimą I © 
kad pakliuvo degtinvežiai, o jei- policisto, bet jie kalėjime tikį© 
gų ežere vanduo pakvips, žino- juokauja. Jie'yra sunai turtin- 
kit nuo leo.... go lentpjūvės savininko.

° P° ©
© 
© 
© 
© 
©

NAUJAUSIOS DAINOS^ ‘DZIMDZI-DRIMDZI 
ARTISTU DAINUOJAMOS

A. Vanagaičio kompozicijos

Vilnius
Labai lai'li :r įspūdinga (luina, kvartetui ir chorui

Dzimdzi-Drimdzi ir Iš Rytų Šalelės
1) Puikinusia linksma dainų. 2) Graži dainelė. Už abi............

Malda
Labai ęrraži ir įspūdinga, tinkama visokiems vakarams ..

Dul DuĮ Dūdele
Solo, jautri, graži, roman tiška ........................

Stasys
’.imant iška daina, graži, liūdna ....

. ,30c

50c

50c
ASTUONIOS LIAUDIES DAINOS (mišrani chorui ir kvartetui)... .Sl.OU

’MALDA” Tinka dainuosi Vasario 16, abi patriotiškos.

PAULAUSKO — “Nesegk Sau Rožes” ............................................  50c
KELPŠOS: “OI Berneli Vienturti” .... (abi Baritonui ir Sopranui)... .50

“DIRVA 3352 Superior Ave. Cleveland, O
© , •, i .
©@©©©©@@@@@®@@@@©©@@©@©@@@@(§)©@@(§)@©(§)©©@)@



2 DIRVA

t Iš lietsvių Gyvenimo, |
AUKŠČIAUSIOS PRIEGLAUDOS LIETUVIU 

AMERIKOJE SEIMAS

WORCESTER, MASS.
Mėtinis TMD. 50-tos kuopos 

susirinkimas laikyta sausio 17 
d, “Aušrelės” kambariuose, 33 
Millbury St. Susirinkimą ati
darė kuopos pirm. A. Kriaučia- 
■liši Iš raportų paaiškėjo' kad 
kuopa randasi 'gerame stovyje, 
turi apie 80 narių, ir apie $90 
tųęto: apie $65 grynų pinigų, 
kitą dalis knygomis.

Aukų rinkimo komisija ra
portavo kad Dr. V. .Kudirkos 
paminklo statymui jau turi ge
rokai surinkę' pinigų, kuriuos 
laiko pas kuopos iždininką. Au
kų--rinkė jai yra šie: J. A. Stra
vinskas, A. šablinskas, P’. Bar
tulis. Aukavo šios draugijos: 
SEA. 318 kuopa $5 iš iždo, per
ėjus per narius susirinkime su
mesta $6.53. Viso labo surink
ta-.tarp SLA. narių $11.53. Au
kavo po dolarį šie: J. Laikus, 
J„ Rauktys, P. Lozoraitis, J. 
■Dvareckas. Kiti davė po ma
žinti. i

' 'Rinkėjai lankėsi šv. Liudviko 
Dr-jos susirinkime, kur gavo 
$2.50. Taipgi girdėjau prižadė
ję ..ir Liet. Piliečių klubas au- |jUV0 
kąuti $10 Kudirkos paminklo 
•statymui. Išviso, kiek girdėti, 
rinkėjai tufi $40 tam tikslui. 
Tai yra pagirtinas Worcesterie- 
eių darbas, ir prakilnus tie ku- 
rje aukauja. Bet kaip teko nuo 
rinkėjų girdėti, vienoj vietoj jų 
yisai neįsileido į susirinkimą, 
tąi. L. A. Bendrovė. Padavus 
prašymą pirmininkui, jisai ža
dėjo-leisti atėjusius aukų pa
rinkti, bet rinkėjai laukė, laukė 
ir-turėjo eiti sau, nes matė jog 
iš jų tik juokus daro. Mano 
supratimu, tokie -žmonės neiš
juokia rinkėjų, tik patįs save 
pasirodo nekulturiškais. Tokį 
darbą dirbant, nereiktų kreipti 
domės į tokius žmones 
savo tautos nepripažįsta, 
tokiais gaivalais nereikia 
turėti.

Toliau buvo nutarta 
minti atsišaukimas Į laikraščius

kaslink mūsų tautos veikėjų 
kurie šiandien dirba musų gero
vei patįs varge gyvendami, kaip 
panašiai Prof. K. Būgą, kuris 
daug dirbo, bet buvo apleistas. 
Mažai mes apie jį žinojom ir 
nesirupinom. Yra ir daugiau 
tokių Veikėjų kurie yra musų 
apleisti. TMD. 50-ta kuopa iš
rinko komisiją pasidarbuoti, gal 
bus galima sušelpti tuos myli
mus veikėjus kuriems reikalin
ga pagalbos ir kuriais mažai kas 
rūpinasi gyviems esant. Gaila 
tokių kurie padeda savo spėkas 
bedirbdami, o Į juos mažai kas 
atidos tekreipia.

Čia turiu , prisiminti apie S. 
L. A. 318-tą kuopą. Ji yra dar 
jaunutė, vos keletas mėnesių 
kaip gyvuoja, o jau -pasirodė są-: 
vo naudingais darbais?' Kada 
teko matyti jos susirinkime de
legatus nuo TMD; kuopos atsi
lankiusius aukų rinkti Dr. Ku
dirkos paminklui, visi -nariai iki 
vienam davė kiek katras galė
damas. Net linksma ant šir- 

. dies. Suaukauta $11.53 trum
pu laiku. O pirmiau kas dary
davosi kada šios kuopos nariai 
__ > vienoj 57-toj kuopoj su 

i bolševikėliais: baisiausios peš
tynės kildavo jei reikėdavo tau
tos reikalams centas gauti. Lai
mingi dabar Worcesterio ’tauti
ninkai kad, sutvėrė antrą SIiA. 
kuopą. Tėvynes Mylėtojas.

Reikalaukit—
“Dirvos” Knygyno 

1925 Metu

KATALOGO
kurie 
ir su 
nieko

paga-

Siunčiama dykai kiek- 
' vienam ant pareikala
vimo. Rašykit tųųjau. .. 
prisiųsdami savo aiškų 
antrašą, sekančiai:

“DIRVA7,
3352 Superior A v. Cleveland,- O.
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PUIKUS TEATRAMS VEIKALAI:

į

Dramos — Tragedijos — Komedijos
Tinka visokio didumo sce- 

Noms, reikalauja mažai 
lošėjų.

S

Juozapas ir Zelbora (aktas I) ir Faraono Sapnas 
(Aktas II) — Bibliška meilės drama (ne religiška 
ir ne prieš-religiška), iš laikų Juozapo patekimo i 
Ecriptą. Paraše K. S. Karpavičius. Pusi. 117, su 3 
paveikslais. Lošia 3 moters ir 10 vyrų. Septyni 
atidengima.’...... •.................... .......50

Samsonas ir Dclila — dviejų aktų, šešių atidengimų- 
bibliška meilūs tragedija. Nėra tai religiškas ar 
prieš-religiškas veikalas, pritaikintas lošimui musų 
scenose. Parašė K. S. Karpavičius. Lošime reikia 
9 vyru ir 5 moterų. Pusi. 110 . ...............50

kryžiokas” — dviejų; atidengimi} komedija iš Lietu
vos krikštijimo laiku. Pirmas atidengimas atsibuna 
šiais laikais, antras — 13-me šimtmetyje. Lošia

s

Algis ir Giedrute — tragedija iš Lietuvos krikštiji
mo laikų, 1200— m. Gražiai išleista, iliustruo
ta ir spalvuota, dviem spalvom. Lošime daly
vauja 9 vyrai ir 4 moteris; Penkių aktų, 7 ati
dengimų. 127 puslapiai veikalo. Paraše K. S.
Karpavičius ...................................... $1.00

Atgimimas — keturių aktų, šešių atidengimų trage
dija iš kovų už spaudos atgavimų. Lošia 7 vyrai 

ir 2 moteris. 90 puslapių. Paraše K. S. Karpa
vičius. ... .................................................... ,50c

4

VeLd mainysi e ir Meile — garsi klasiška 5-kiij aktų 
tragedija-drama. Paraše Schillęr (su jo paveiks
lu);; Liuesai verte P. Norkus, 182 pusi. ......

Ilytu Pilis — Drama penkiuose aktuose, 14 atidengi- 
' mii. Paraše Henry Wood. Verte B. Skripkaus-

kiute, Pusi. G7 ............................................................35

Du Bailiu Lietuviška komedija vieno akto. Prie 
lošimo reikia 8 vyrų ir 2 moterų. Verte Šeinis. 
Puslapiu 36 ..................;.......................

Grafas Kaimiečio Bernu — šešių aktų komedija su 
dainomis ir šokiais. Paraše F. Krawcowicz. Ver
te Z. Bagdžiuniutč. Pusi. 50 .............................

Kada Mes iš Numirusių Prisikelsime — Garsaus Nor
vegų rašytojo Ibseno graudi meilės drama apie tai 
kad. niekas praėjęs negryžta. Trijų aktų. Prie lo
šimo reikia trijų moterų, keturių vyrų, ir būrelio 
pašalinių. Knyga 111 pusi., su Ibseno biografiją. 
Vertė A, A. Tul;

.50

.35

Balon Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus 
Prancūzo Moliere, perstato turtingo kaimiečio Ve
das apsivedus su panaitę; Visai tinka Lietuvių 
scenai. Vertė Šarūnas. Pusi. 54 ...............25

į 
į
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Delegatų buvo 52.
McEĮees Rocks, Pa., sausio

11 ir 11 d. buvo laikoma Auk
ščiausios Prieglaudos ‘Lietuvių 
Amerikoje Šeimas. Posėdžiai 
laikyta A. P. L. A. 2-ros kuo
pos svetainėje.

Delegatų su mandatais nuo 
kuopų dalyvavo 45, ir septyni. 
nariai Centralinės valdybos, ku- kuo rūpintis pavesta centro 
rie irgi turėjo sprendžiamą bal- valdybai. z

gavimas pinigų iš publikos.
2) Buvo priimta dvi rezoliu

cijos, viena, užuojautai Dr. Kaš- 
kiaučiui kaipo 'darbininkiškam’ 
kankiniui, o antra užuojautai 
Lietuvos, komunistams ir pa
smerkimas Lietuvos valdžios.

3) Nutarta surengti prakalbų 
maršrutą agitacijai už A. P. L.

rię irg
są, taigi viso su -sprendžiamais 
balsais buvo 52 atstovai, i , 
stovų skaičių daugumoje suda
rė Pittsburginės ir artimų ko-Į 
lonijų kuopos, tik vienas atsto
vas buvo atvažiavęs iš Buffalo, |

Aukščiausia Prieglauda Lie-; 
tuvių Amerikoje turi kuopas ir 
apie kietųjų anglių kasyklas ir 
Illinois valstijoj ir kitose gana 
tolimose 
kuopeles 
riais tai 
prisiųsti, 
skaičių turėjo 
rodos apie 15.

Seimą atidarė centro 
ninkas F. Rodžeris tuoj 
vai. ryte. Delegatus iššaukus, 
buvo' renkama dienos tvarkos 
vedėjai ir išrinkta pirmininkų 
pats Rodžeris, vice-pirmininku 
K. Mažiukna, o- raštininkais p) 
Adomaitienė ir Carnegiškė šiur- 
maitienė. Po to sekė Centro 
Valdyb’os raportai. Užvis ge
riausias raportas buvo tai Cen
tro Sekretoriaus J. (Blažaičio. 
Jis savo raporte turėjo smulk
meniškai apdirbęs visą organi
zacijos stovį kaip nariais taip 
ir turtu, ir jo raportu vaduo
jantis seimui buvo galima orga
nizacijos reikalus taip sutvar
kyti kad butų užtikrinta augi
mas ir bu joj imas, jei tik sei
mas butų .turėjęs; užtektinai 
kompetencijos ir butų užtekti
nai kreipęs savo domės Į orga
nizacijos reikalus.

Iš sekretoriaus rąjopnto_ ma
tėsi kad organizaciją, turi apie 
34 kuoaps su 1,395 nariais ir 
pinigų turi $3,829.36. .Nors prie 
šios sumos yra jau priskaityta 
ir sausyje Įplaukusios mokestis, 
tik reikia paminėti kad dar yra 
gerokai pomirtinių ir pašalpų 
neišmokėta, kurios buvo atidė
ta seimui apsvarstyti.

mi pažangus asmenis, ir net pa
tįs bolševikai balsavo už patai
sas raporto. Gana keista taip
gi bolševikų priimta rezoliucija 
delei mokyklų steigimo. Nieko 
naujo, girdi, nereikia steigt, o 
remti esančias.- (Bet kokios tos 
“esančios”, dievai vieni žino.

Atsirado geraširdžių žmonių 
kurie .įnešė pasiūlymą paskirt 
Vilniaus vadavimui iš Apskri
čio iždo $25. Bolševikų lyde
riai ėmė šaukt kad tai, girdi, 
politinis dalykas, kad besidar
buoją Vilniuje Lietuviai esą ap- Į 
gavikai, vagįs, ir tt. Už tokius I 
žodžius Želigovskis tikrai butų 
suteikęs musų komunistams po j 
medalį, 
ma bolševikai įnešimą 
Vėliau buvo tas pats 
suformuluotas šitaip: ' 
skritis paaukotų $25 
našlaičiams ir pats ]
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apielinkėse. Tik tošį 
yra neskaitlingos na- 
ir delegatų

Didžiausi
vietinė

Tempia mane redaktorius 
Į viešbuti pernakvot. Nepa
siliksi, reikia eit, Einam, if 
neužilgo atsiduriam viešbu- 
tyj-

I Turbut tyčia redaktorius 
pasamdė kambarį net ant 
šešiolikto aukšto —visai pa
dangėj, netoli mėnulio. Na, 
manau sau, niekas geriau 
už mane nematys užtemimo.

Atsigulėm, ale man vis 
rupi kad nepramiegočiau 
tokio svarbaus mokslišką 
atsitikimo. Keturis sykiūs 
nakties laiku atsikėliau, ’ir 
per langą žiurėjau, ale tik-- 
žvaigždės matyt, saulės dar 
ne; ir mėnulio ne. Vėl atsi
guliau. Ir štai: dar sykį iš-, 
lipęs iš lovos prasivėriau 
langą, ir strakt ant mėnu
lio, ba jis pro pat langą ėjo. 
Ale gerb. redaktorius su
gavo mane už skverno ir 
atitraukė atgal. Ir tada aš 
pajutau kad jis mane budi
na, ba kada jau laikas buvo 
keltis, ąš drūčiai užsnūdau 
per naktį veik nemigęs, už
temimo laukdamas.

Dabar jau buvo saulėte
kis, ir saulė spindėjo labai:, 

’aiškiai ir gražiai. Prikėlė 
piane' gerb. redaktorius ir 
sako: Rengkis, eisim žemyn, 
važiuosim.

— Kam važiuot kad ii čia 
man bus njatyt, — sakau aš.

— Čia nieko, važiuosim į 
universiteto obzervatoriją, 
— sako jis.

Kas ta zervatorija yra ne
žinau, ale kad sako, reikia 
važiuot, Nupumpavo vėl 
mus ant žemės, ir ten radom 
susirinkusius visus profesor 
rius ir astronomus. Visi su- 
sėdoin į ebusą; ir. jau išaušus 
važiuojam 'išilgai Buffalo' i 
išlaukę kur- stovi universi- 

I tetas.
i Ale dabar pasakysiu apie 
! Buffalo, ką aš jame patėmi- 
Ijaū. Buffalo labai šventas 
miestas, ba ant kožno kam
po po bažnyčią, ir kas tre
čias budinkas visam mieste 
turi ant stogo kryžių. Vie
toj žmonių, gatvėse mačiau 
vaikščiojant tik minyškas— 
ir tai - yra faktas, ne sap
nas, ką gali paliudyt ir pats 
gerb. redaktorius.

Busas skubina, saulė kj- 
la augštyn, ir artinasi ■ lai- 

Įkas kada mėnulis ims lyst 
j už saulės, ii- uždengia ją.- 

Dreba visi hstronomai, ir 
[■aš misliu kame dalykas. Pa
klausiau gerb. redaktoriaus 
kode1!, ar jiems Šalta (ba ry
tas buvo šaltas). Ne nuo 
šalčio jie dreba, sako gėrį); 
redaktorius, ale iš baimės 
ar' užtemimą matys.

Nusipirkau važiuodamas 
vietini laikrašti, skautau, 
didžiausiom raidėm , raš'b 
kad oras laike užtemimu 
bus tyras. Ale jau buvom 
netoli universiteto, kaip iš 
buso pažiūrim, dangus tik

•j 4) Nutarta kad visi nariai 
ši at- turės proporcionaliai sudėti sei

mo degelatų Įlėšas padengti; ta.i- 
]gi pagal šį nutarimą sekantis 
seimas galės būti skaitlingas, 

įneš ir tų kuopų atstovai galės 
i dalyvauti kurios’’šįmet negalėjo 
I delegatų leisti del stokos lėšų 
ir del tolumo nuo Pittsbųrgo.

Kaip matos, ateinančiam, sei
mui pinigų stoka delegatų ke- 

jlionėms bus prašalinta. Bet aš 
tikiu kad šitas nutarimas susi
lauks daug griežtų protestų iš 
Pittsbųrgo kuopų, nes Pittsbur-1 tį. badą; tegul juos Lenkai per- 
ginėms kuopoms, .kaipo sk ai t-1 sekioja, meta į kalėjimus, mes, 
linigausioms nariais, reiks pa-[komunistai, iš to tik pasijuok- 
dengti didžiausia dalis lėšų kad 
Illinois ii" New Yorko bolševi
kai gautų paseimavoti.

Pirmą dieną buvo aukos ren
kama Lietuvos politiškiems, ka
liniams; rodos surinktą virš 20 
dolarių, o antrą dieną buvo ren
kamą pinigai “Laisvės” bylos 
vedimui; surinktą irgi rodos į 
20 dolarių.

Atėjo keletas laiškų su pa
sveikinimais seimui ir kiek au
kų, kurios daugiausia buvo ski
riama politiniams Lietuvos ka
liniams.

Buvo keblumo su naujai iš
rinkta centro valdyba. Nors 
narių balsavimu liiivo išrinkta, 
bet priėjus seime prie valdybos 
užtvirtinimo, pirmiausia atsisa
kė iš valdybos ‘sekretorius J. 
Blažaitiš, paskui 'iždininkas, ir 
i jų Vietas prisiėjo rinkti nau
jus iš seimo atstovų.

Sekretoriaus atsisakymo prie
žastis nežinoma,! bet greičiausia 
bus kad permaža' alga mokamą. 
Su iždininku Hartmanu irgi gal 
bus tas pats.

Nauju sekretorium apsiėmė 
F. .Šulcas, Pittsburgietis, real 
estate agentas, o' kasierium su
tiko''■būti tūlas Bellas, iš Mc
Kees Rocks. Taip' vargais ne
galais buvo sudaryta valdyba.

Organizacijos 'organų 
ta po senovei -“Laisvė”; 
seimas nutarta laikyti 
Sides dalyj Pittsburge.

Abelnas Seimo Įspūdis.
šiame seime bolševikų frak

cija buvo viešpataujanti, ir ko
kius sumanymus norėjo tokius 
pravedė be jokio sunkumo ; nors 
buvo keletas atstovų kurie ne
pritarė bolševikiškai politikai, 
vienok jie jautėsi mažumoje ir 
neturėjo galimybės nei priešin
tis. Matomai bolševikėliai iš A. 
P. L. A. turi sau nors nedidelę 
tvirtovę. Nors šioj organizaci
joj diduma narių visai neprita
ria bolševikiškai politikai, bet 
jie yra bolševikų valdomi ir 
tiek — ir tai vis visokių intrigų 
priemonėmis ir ujimu jiems ne
pritariančių.

Vienas iš Delegatų.

negalėjo 
delegatų 

kuopa.

pirmi- 
po 10

į Seimo Svarstymai
į Daugiausia seimas pašventė 
J laiko svarstant pašalpų išmokė
ki jimus kurios buvo atidėta Sei
ko mui išspręsti. Pašalpų klausi- 
> ma apkalbant, pasirodė kad sei- 
S mas ne į visas kuopas vienaip 
5 žiuri-. Jei papuolė atsišaukimai 
į iš bolševikų valdomų kuopų tai 
į seimas be didelio vargo ir ne

trukdydamas pripažino pašalpos 
išmokėjimą. Bet jei pasitaikė 
iš kuopos kuri yra opozicijoj 
bolševikams, tų kuopų nariams 
pašalpų išmokėjimas buvo daž
nai atmestas. Pavyzdžiui! 7-tos 
ir 4-tos kuopų nariams buvo 

į j blogai kurie turėjo reikalų su 
į jų pašalpų išmokėjimu, ir daly

kas atsidiirė j seimą, nors iš ša
lies žiūrint, tiems nariams pa
šalpos turėjo būti išmokėtos.

■Su naujais įnešimais irgi tas 
pats: jei buvo įnešimas iš bol
ševikiškos kuopos tai sklandžiai 
perėjo, pavyzdžiui kad ir delei 
konstitucijos pataisų.

Nauji Nutarimai
Iš naujų nutarimų pažymėti

ni šie:
1) Nutarta kad kožna kuopa 

parengtų nors po vieną kokį pa
rengimą ir tų parenegimų pel
ną skirtų našlaičiams. Tik bu
vo vargas kaip reikėjo tuos na

maičius surasti ir per kokį ko
mitetas juos šelpti. Buvo įneši
mas kad butų šelpiami per Lie
tuvių Moterų Globos Komitetą, 

jj? i bet bolševikai tam pasipriešino 
į.i ir nutarė šelpti per Lietuvos 
į į Draugi: Komitetą kuris suside- 

štabo narių. : 
nepasakė kur tie našlaičiai ; 
šelpiami, Lietuvoj ar Rusi- i

Iš patyrimo yra žinoma j 
musų bolševikams ne 'tiek 1

s

i

%

> 
s

i

'Laįavės"
51 Tik
$|bus 
į joj.
§ kad
į svarbu našlaičių šelpimas, kiek 
?|po našlaičių šelpimo priedanga

paiik- 
Kitas 

NortU

žinoma, balsų daugu- 
i atmetė. 
Įnešimas 
kad Ap- 
Vilniaus 

pasiųstų. 
Bet bolševikai pasirodė priešin
gi ir šiam ne politikos, bet lab
darybės, dalykui. Reiškia, te
gul Lietuvių vaikai kenčia šal-

Ka-

nei

kad

si m.
Balsuodami ir kalbėdami, jie 

naudojo Įvairius triksus, kaip 
tai: pirmininkas surašo visą ei
lę komunistų, nors' jie ir nepra
šo balso. O kuomet, paprašo 
balso pažangus, tai nors jis bu
tų pirmas, patenką kokion sep- 
tinton ar aštunton vieton,
da keli bolševikai pakalba, pas
kutinis užrašytas komunistėlis 
įneša uždaryt diskusijas, 
kiu bildu kitiems neduoda 
išsitarti.

Iš visko tenka apgailėti
musų tarpe randasi aklų Rusi
jos vergų, kurie stengiasi visais 
budais žeminti Lietuvių tautos 
vardą, dirbti musų priešų nau
dai ir besąžiningai šmeižti pa
sižymėjusius darbuotojus. Vie
nok senoji Lietuva atsikraty
dama Varšaviečių, carininkų, 
atsikratys ir nuo Maskvos ko
munistų. 1 Delegatas.

LAUKIAMA SVEČIU 
IŠ LIETUVOS ,

Musų laikraščiai skelbia- buk 
iš Lietuvos atvyksta gerai Ame
rikos Lietuviams žinomi Lietu
viai: buvęs Lietuvos Atstovy
bes Washingtone sekretorius, J. 
M. Vinikas, ir Suv. Valstijų Li
nijos generalis atstovas Kaune, 
Kastantas Norkus.

Pirmasis nėra Suv. Valstijų 
pilietis, ir todėl kad Lietuvių 
kvota jau senai išsemta reikė
tų manyti kad Dr. Vinikas yra 
paskirta# čionai pildyti kokias 
nors pareigas sąryšyje su Lie-

gali būti ir
ėmimui

Antras
Lietuvis', bet būdamas S. Vals
tijų tarnystoj, kad ir ne-pilie- 
tis, galėtų be trukdymo kada 
nori Amerikon atvykti. Kiek 
girdėjau, p. Norkus yra Ameri
kos pilietis. x

Apie pirmąjį čia visai nekal
bėsiu, nes neturiu reikalo. Ta
čiau apie p. Norkų eina daug vi
sokių paskalų ir menama kad 
jisai čionai vyksti
tulus nesusipratimus 
jisai turėjo su pasažieriais 
taip, kaipo Suv. Valstijų

nors ir

pasiaiškinti 
kuriuos 

ir ki- 
Lini-

jų atstovas.
Yra žmonių (vardų tuo

SU

CHICAGO, ILL.
Antras SLA. Apskritis, Komu
nistai, ir Musų Tautos Reikalai'.

Sausio 18 d.', mažoj Ukrainie
čių svetainėj įvyko Antro SLA. 
'Apskričio, suvažiavimas arba 
konferencija. Apie jos darbus, 
iš vienos ar antros pusės, tikiu, 
bus .aprašyta organe’ “Tėvynė
je” pačių viršininkų, kurie, pa
prastai, tokiems dalykams nesi
gaili rašalo. Aš norėčiau pa
brėžti tą kq jie, žihoma, nedrys 
pareikšti spaudoj — būtent jų 

[pačių nevykus ir' nesąžininga 
taktika. ’ '

Delegatų privažiavo nemažai, 
nors vieta ir nevisai patogi. Ap
skričio valdyba, matyt, nieko 
nebuvo konlu-etaus -nuveikus 
per visus metus, todėl ir rapor
tas greičiau atrodė pamokslu, o Į ___ T ____ I
ne apžvalga atliktų darbų. Kai [ terijoj Kaune; sausio 7 d. vėl 
kur raporte buvo tyčia šmeičia-1 išvyksta į Jungtines Valstijas.

laiku 
nepridera minėti) kurie, girdė
jau, yr ap. Norkų jskundę Suv. 
Valstijų Linijų valdybai buk 
jisai nusižengęs nereguliariame 
pildyme savo pareigų kaipo lai
vų linijos Įgaliotinis. Yra ir 
rimtesnių įtarimų prieš p. Nor
kų, bet pakolei nežinosime ko
kiu tikslu jis čionai atkeliauja 
gal geriau bus luktelėjus valan
dėlę iki jis atvyks,. tik tuo
met apie tikrą dalykų stovj pla
čiau pakalbėsime'; žvalgas.

Dr. Vinikas Gryžta
“Lietuvos žinios’’ rašo:
Dr. M. J. Vinikas, prekybos 

attache prie Lietuvos pasiunti
nybės, Washingtone, kurį laiką 
dirbęs užsienių reikalų minis-

QERB. SPRAGILAS 
GERB. REDAKTORIUM 
KELIAUJA PAMATYT 

SAULES UŽTE
MIMO.

Kurie ŠĮ syki laukėt gro- 
matos Broliui Martynui, ap
siriksiu ba atsitiko 'tas kas 
atsitiko ir kitaip negalėjo 
išeiti.

Atbėgu Į redakciją aną 
dieną ir paduodu gerb. re
daktoriui raštą:

— Štai mano groma-ta 
broliui Martynui apie bibli
ją, — sakau aš.

— O, gerb. Spragile! ge
rai, gerai kad laiku atėjai!
— dedamas Į šalį tą raštą j 
sako gerb. redaktorius,, vi
sai nepažiūrėdamas kas ten 
parašyta.

— O kodėl taip ? — sakau 
as;

— Ot, važiuok su manim, 
su astronomų draugija, Į 
Buffalo, kur 'bus Visiškas' 
saules užtemimas. Rytoj iš
važiuojam, — sako jis.

— Tai butų labai gerai, 
ba dar niekad nemačiau, ale 
kad daug kainuoja; <5 aš tiki 
■po ptTsę savaitės dirbu; jus i 
sua buožiškai pirmoj; klesoj | 
važiuosit; — sakau aš;

—- Klausyk, gerb'; Spragi-1
Juk garbę . žmones tik 

skausmus ir vargus Įgy-. Į
Kad nedirbi tai ir ge- 
kaip tik tūri laiko va-1 

žinoti. Atsimink kad maty
si pilną užtemimą! Jeigu| 
kainas neateina pas mane, 
pasakė Mohametas, tai aš 
nueisiu pas kalną. Taip ir 
su užtemimu: jeigu užtemi
mo pilno nebus čia, mes bu
sim ten kur užtemimas bus. 
Juk tai mokslas visam gy-l 
venimui, ir tai tik pirmuti
nė ir paskutinė proga! Pa-1 
kratyk kišenių, ’del poros] 
desėtkų dolarių nenukentė-l 
si, o skaitytojai mėgsta ta-į 
yo aprašymus labiau negu 
mano — duosi jiems ką pa
siskaityt, — sako jis.

Ne prie tokių darbų žmo
nes kipšas prigimdo, tai už
temimą matyt redaktorius ■ 
mane prigundė labai greit.

Sekantį vakarą, ant pen- ' 
kių, jau mudu stotyje. Tfu- i 
kis stovi. Sulipom vagonam i 
Aš dairausiu. Pirmą syki 1 
savo gyvenime pamačiau Į i 
ką panašus ties astronomai; 1 
nugi tokie patįs žmonės kai j niaukiasi, niaukiasi, debesįs 
ir mes: su nosim, su akim, * -- ---
vieni žili, kiti pliki, vieni di
deli, kiti maži, ir nežiūrint 
kokie profesoriai nebūt, ne-, 
atskiri jų nuo kitų smertel- 
nų žmonelių. Tik vieni jų 
turėjo žiūronus, kiti foto
grafavimo aparatus, kiti ki
tokius Ipabuklus. O aš tik 
dvi savo Dievulio duotas 
akis tesivežu..

Pasileido traukinis dun
dėdamas, Į apie 200 mylių 
keliones. Apie vidurnaktį 
sustojo Buffaloj.

Išlipam iš traukinio ir 
misliu sau: geresnio užtemi
mo negali būti kaip vidur
nakti. Kam dar norėt ma
tyt užtemimą dieną?

Ale žmogus iki ryto neiš
stovėsi stotyj, reikią nakvy
nės; ba vistiek užtemimas 
nebus be saulėtekio.1

per

rai

storeja — nei iš šio nei iš 
to, ir kada atėjo užtemimo 
laikas — saulė,’buvo gražiai 
debesų uždengta, ir aš žiū
riu Į visus astronomus ir 
-misliu sau: nors aš nemokys 
tas ir neturiu visų mašinerL' 
jų užtemimų tėmyt, ši sykį 
visgi lygiai mačiau kaip ir 
jus visi!

Gryžtam paskui atgal, ir 
aš misliu sau: turbut Dievu
lis tyčia užleido debesis kad 

|iš kitur suvažiavę netikėliai 
i toki šventų 
naudotų savo 
kuo Dievulis 
baugina kada 
griešija....

Pargryžęs iš Buffalo, da
bar nutariau laukt 2144 me
tų kad vėl šitoj žemės da- 

Įlyj užtemimas pasitaikys.

miestą nesi- 
raštams to 

tikinčiuosius 
perdaug su-
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Nuo Redakcijos
I

Mirtis Amerikoje nuo 
Vėžio Didėja

Suv. Valstijose- 1923 metais 
mirtis nuo vėžio ligos padidėjo, 
kuomet kova su džiova padarė 
progresą. 1

Viso 1923 metais mirė nuo 
vėžio ligos 86,754 plote užiman- 

sirauo uaiKiiamb varuai irpcgc , n ivaigiueiiurija Ičiame 87.6 nuošimtį visų gy- 
'žodžiai, ir tokie tinkami kad ir “dausomatą”, ir dar ki-Įventojų. Taigi mirčių buvo 
niekas jiems pakeitimų ne- taip, kas darosi jau su pir-]5>816 daugiau negu 1922 mot. 
rastų. ", miau pradėtais “Lietuvint” Nuo 100,000 gyventojų iš-

Viskas ką mes turim iš se-1 žodžiais. , ] puolė po 89.4, prieš 86.8 1922
1 novės yra gera, tik, žinoma,' 
keičiama pagal reikalavimų 
ir dapildoma.

Nekurie pakeitimai susi
laukia aštrios kritikos, — ir 
to veyti. Nedykai Dr. Ba
sanavičius šių dienų rašy
bos sekėjus išbarė už iškrei
pimą jo žodžių Lietuvystė į 
Lietuvybė, ir tt. Tie net iš
kreipimai arba taisymai yra 
visai nereikalingi. Tai tik 
vaikų žaislas daryti iš gero 
dar geresnį, arba vįsai su
gadinti.

Atėjo eilė nukalti žodžius 
ir .tūliems > tarptautiniams 
terminams. Ir štai jie kala
ma ta sistema kaip iš aržuo- 
lo kietmedis, ir tt.

A. 'Vireliunas užimtas ga
minimu naujų “Lietuviškų” 
žodžių, kurie, reikia sakyti, 
niekad neliks įgyvendinti, o 
tik duos progą kitiems kal
bą darkyti mėgstantiems iš- 
mislinėti savotiškus tam pa
našius žodžius.

Iki šiolei “astronomija” 
buvo geras žodis ir visiems 
skaitantiems suprantanias. jrome* namie, .11__
Jis jau labai senas žodis, ir pro ]empą; kur musų šešėlis 
kaipo priimtas tarptautinis p^pia ten. lempos šviesos nesi- 
terminas žvaigždžių arba 
dangiškų. kūnų 'mokslui tu
rėtų pasilikti. Bet Vireliu
nas “astronomiiįą”-užtacĮina 
“dangiityra”.- Šitaš' 'liaujas I 
nukaltas žodis yra visai ne
tikęs ir neatsakantis. Dan
gus ir tyras yra kitokia rei
kšmė, ir jeigu norima iš ty
ro išvesti tyrimas (nuo ty
rinėjimo), vistiek reiks pas
kui skaitytojui aiškinti iš
našoje kad tai kalbama apie 
astronomiją, o ne apie tyrą 
dangų (giedrą).

Kiti nukalti žodžiai 
šie:

Istorija — būtovė,

NEVYKĘS KALBOS “KALIMAS”
JEIGU dabartiniams musų7 
*■* kalbos “kalviams” pri
reiktų nustatyti vardą ar-!liūno “nustatymais” termi- 
žuolui (ar ąžuolui), jie jį nų, kaip ims musų jauni- 
užvardintų “kietmedis”, omas ir kiti rašytojai savaip 
šunį pavadintų “lojgyvis”. tuos žodžius kalti tai iš as-

Stebėtina kaip senovėj at-Jtronomijos išeis ir “dangų-, 
sirado daiktams vardai iriregė”, ir “žvaigždėžiurija”.

Padrąsintas šitais Vire-

Linkėtiną butų kad musų I metais.
kalbos taisytojai imtųsi tai- Tame pat plote nuo džiovos 
symo iš to galo kur taisy- mirė 90,732,- prieš 90,452 1922 
mo reikia, o ne ten kur vi- metais, bet nuo 100,000 gyven- 
sai nereiktų nei pirštų pri- tojų skaičiaus mirčių išpuolė tik 
kišti. 193.6 .prieš 97 1922 metais.

SAULES UŽTEMIMAS, ŽMONIŲ TAMSU
MAS IR PRIETARAI

C AUSIO 24 d., ant minutos ir 
‘-'.sekundos kaip toli iškalno 
astronomai nustatė, įvyko sau
lės užtemimas kurį matė dau
gybė “Dirvos” skaitytojų. Vi
si kuriems laikas pavelijo,' net 
važiavo į užtemimo kelią jėigu 
gyveno nepertoli jo, o jų srity
je skelbta tik dalinis užtemi
mas.

Milijonai žmonių matė pilną 
užtemimą, ir visi gėrėjosi gau
dami progą pamatyti tokį ypa
tingą, nors labai paprastą, gam
tos. spektaklį.

Paprastesnio dalyko kaip už
temimas saulės ar mėnulio nė
ra, nes tai tik šešėlių ^žaidimas. 
Mes panašius užtemimus pada- 

!, praeidami vakare

mato.
Mėnulis keliauja aplink žemę 

atstume apie 240,000 mylių. Jis 
neperstojamai keliauja aplin
kui musų skritulį nevisada tuo 
pačiu keliu, bet 
arčiau ir toliau Į 
šingai i šiaurę.

Saulė ir žemė

skirtingais: ir 
pietus, ir prie

yra

yra du punk
tai pro kurių tarpą mėnulis per- 
eidinėja. Kadangi saulė tifl’i 
šviesą, kurią leidžia pas mus, 
mėnulis pro tą pusę praeidamas 
kur yra saulė, kartkartėmis už
stoja šviesą nuo musų, ir įvyk
sta užtemimas. • i

O kiek baimės, kiek visokių
istorikas — butovininkas, ne? 'istin* 1satllės užte-

'Kiek Lėšuoja Prohibici- 
jos Vykdymas

Sųv. Valstijds prohibicijojs •įs
tatymo vykdymui šįmet išleido 
$58,000,000. Apie $30,000,000 
iš tos sumos nuėjo statymui 
laivų kurie jurose gaudo degti
nės šmugelninkus. Abelnai gi 
į metus prohibicija valdžiai kai
nuoja į $30,000,000.

Pereitais metais suimta virš 
8,000,000 gorčių svaig. gėrirfių, 
prie to suvirš 8,000,000 galionų 
rungo užgrobta įvairiose vieto
se. '

Vienoj tik Ohio valstijoj už
grobta 181 distiliarnė.

Visoje šalyje nuteistų už pro- 
hibicijos įstatymo laužymą 1920 
metais buvo 4,315, o 1924 me
tais buvo 37,794. Net 7^,000 
atsitikimų raportuota.

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

ramus ir kituose panašiuose dalykuose.
— Ar tamistos prieglauda dar vis t 

madoje — kaip prieglauda gali būti? 
paklausė kunigaikštienė, pusiau šypso 
mos.

— Priešingai. Reikia net skųstis 1 
turiu joje perdaug Įnamių. Ne tik t 
Bet kadangi mes laukiam panelės Andri 
nes, aš paminėsiu kitą dalyką, kuris liet 
si jos netiesioginai, nes tai dalykas 'lieč 
tą . ypątą kuri nupirko Kardovilių Dva 
arba Madamę de la Sainte-Colombe, k 
pasirinko mane savo gydytoju, ačiū 1 
dino gabiam pasidarbavimui.”

— Tiesa, — tarė markizas, — Rodii 
rašė man apie tai — be paminėjimo smu 
menų. .

— Sekanti yra faktai kaslink to, — 
sė daktaras. — Ta madame de la Sain 
Colombe, kurią išsyk manėme bus lentą 
vadovauti savaip, pasirodė galiaus labai j 
palanki prie tokio atsivertimo. Du d1 
siški vadovai jau atsižadėjo bandyt išg 
,bėt jos sielą. Desperacijoje, Rodinas 1 
leido ant jos mažą Filipponą. Jis yra 
kaklus, sumanus, o virš visko kantrųjį 
jo neišsemiamas—tokio žmogaus tik ir r 
kėjo. Kuomet madame Sainte-Colombe 
ko mano paciente, Filipponas prašė ma 
pagalbos, kurios natūraliai jis buvo v 
tas. Mes susitarėm ant musų plano. M 
reikėjo nuduoti nepažįstant jo visiškai; 
jis turėjo man informuoti viską apie ; 
morali stovį, taip kad aš galėčiau, pant 
dodamas labai silpnučius vaistus — nes ; 
ligoje nėra jokio pavojaus — palaikyti 
nuolat gerėjimo stovyje arba apsargi: 
biskelį, žiūrint kaip jos dvasiškam vadoi 
išrodys patinkamu, kad jis galėtų pasak 
jai: “Matai, tamista, esi ant gero kel: 
Dvasiškas tyrumas veikia ant tavo sveil 
tos, ir tau geriau esti. O jeigu priešinį 
darysi, atsigryši prie nuodėmingo gyve: 
mo, tuoj pajunti kokį nors kūnišką ski 
dėjimą, kas yra aiškus liudymas didelės, 
kėjimo įtakos, ne tik ant,mielos, bet ir a 
kūno;” ' ■’

i . (Tąsa)
Gydytojas savaimi yra kaip koks ku- 

‘ nigas. Visomis valandomis prieina prie 
pačių paslapčiausių šeimyninių dalykų, jis 

( žino, spėja, ir gali paįtekmėti gana daug. 
Kaip kunigas, trumpai sakant, jis yra prie 
ausies sergančių ir mirštančių. Taigi, ka
da tas kurs užžiuri sveikatą ir kūną, ir tas 
kuris globoja sveikatą ir sielą, susipranta 
vienas kitą, ir teikia pagalbą pastumėjimui 
bendrų savo reikalų; nėra nieko (su tūlais 
išėmimais) r ko jie negali išgauti iš silpny
bės ir baimės .sergančio žmogaus paskuti
nėje valandoje — ne sau (tą įstatymai už
draudžia) — bet trečiajai pusei. Daktaras 
Balcinier buvo todėl vienas iš aktiviausių 
ir svarbiausių padėjėjų narių Parišo Juzu- 
itams.

Kuomet jis inėjo į kambarį, jis pasi
skubino pabučiuot kunigaikštienei ranką 
su didžiausiu nųšlipuotu miklumu.

— Visada laiku, mano brangus Balei- 
nier.

— Visada noriai -ir linksmai pasiryžęs 
pildyt jūsų didenybės įsakymus. — Paskui 
atsikreipė link markizo, kurio ranką taipgi 
širdingai paspaudė, pridėdamas: — Štai 
mes turime pagaliau ir tave. Ar žinai kad 
trijų mėnesių nebuvimas išrodo ilgas tavo 
draugams?

— Laikas yra lygiai ilgas išvykusiems 
kaip ir tiems kurie pasilieka, mano bran
gus daktare. Na! pagaliau štai ir ta didi 
diena. Panelė de Kardoviliutė ateina.

— Man kaip tai darosi neramu, — ta
rė kunigaikštienė; — leiskime sau jeigu ji 
dasiprotėja?

— Tas jai visai negalima, — tarė Dak
taras; — aš su ja esu geriausi draugai. 
Tamista žinai kad panelė Andriennė visa
da turėjo didžiausio pasitikėjimo manimi. 
Užvakar, mudu sykiu juokavom gana dik- 
čiai, ir kaip aš iš jos nutėmijau, kaip pa
prastai, iš jos keisto budo, ir jos ypatingo 
susijaudinimo kuriame ją kartais randu— 

1—Daktaras niekad neužmiršta tas ap
linkybes, kurios išrodo taip nereikšmingos,
— tarė kunigaikštienė Į markizą su reiš
kiančiu žvilgsniu.

— Jos vienok yra labai svarbios, — 
atgakė antras!

— Pdnelė Andriennė atsakė į mano 
patėmijimus, — kartojo daktaras, — juok
damosi iš manęs linksmu ir kukliu budu; 
nes aš turiu prisipažint, jog ši mergina tu
ri plačią ir išdirbtą mintį, kokią aš retai 
teužeinū.

— Daktare, daktare! — tarė kunigai
kštienė, — saugokis nesutirpk!

Vietoje atsakyti tuojau, Daktaras’ iš
sitraukė iš kišeniaus tabokinę, atsidarė ją, 
ir lėtai paėmė žiupsnelį tabokos, žiūrėda
mas tuo pat laiku į kunigaikštienę su tokia 
,'eikšminga mina kad ji pasidarė visai tik
ra ir rami. — Sutirpti, madame? — tarė jis 
lagaliau, nukratydamas tabokos trupinius 
įuo savo krutinės savo gražia balta ranka;
— ar ne aš pasisiūliau tamistai ištraukti 
jus iš šio keblumo kokiame esate?

— Ir tu esi vienatinis žmogus pasauly
je kuris gali suteikti mums tą svarbų pasi- 
.arnavimą, — tarė markizas.

— Taigi jūsų didenybė mato, — tęsė 
oliau daktaras, — kad aš nei kiek neparo

dau savo silpimo. Aš pilnai suprantu atsa
komybę kokios imuosi; juk tokie milžiniš
ki reikalai, kaip jus išsireiškėt, atsiduria 
pavojuje jeigu nėįsikunytų.

— Taip, — tarė marzikas d’Aigrigny.
— Pirmos svarbos dalykai.

— Taigi aš nedvejojau, — tęsė dakta- 
'as toliau, ir jums nereikia nusiminti. 
Kaipo žmogui su skoniu, pripratusiam prie 
jeros draugijos, pavelykit man atiduoti pa
garbą gerosioms pusėms panelės Andrien- 
nės; kuomet ateis veikimo laikas, pamaty
sit jog aš esu pilnai pasiryžęs savo užduo
tį atlikti.

— Gal but ta valanda yra arčiau negu 
tamista manai, — tarė 'kunigaikštienė, pa- 
sikeisdama žvilgsniais su markizu.

—1 Aš esu, ir busiu, visada gatavas, — 
atsakė daktaras. — Aš atsakau už viską į 
kas liečiasi manęs. Aš geisčiau būti taip

Bolševikai Kraipo Buo* 
žiškas Operas

Sovietų viršininkai viską iš
kraipo ir perdirba savaip ką ga
li. Bet nuo visko neatsisako. 
Nors muzika yra buožiškas da
lykas ir palikimas, jie jos ne
atmeta. Vietoj to taiko ją sa
vo skoniui. Jie pradėjo keisti 
opera “Žizn za Caria”, naudo- 
opera “žžizn za Caria”, naudo
ta taip virš šimtą metų, įsaky
ta perdirbti panaikinant iš jos 
viską kas monarchiškumu atsi
duoda. “žizn za Caria” pava
dinta “Pjautuvas ir Kūjis”, so
vietų valdžios ženklas.

Pertaisinėja taipgi kitų pa
saulinių operų kūrėjų darbus 
savaip. ■ - •

■ be tos (fanatiškos baimės. Vie- 
> nas žmogelis netoli New Yor-
• ko išsipardavė viską laukdamas
■ pasaulio galo, užtemimo valan-
■ doje.. Kanadoj vienas nusižudė 
; nušokdamas į upę, palikęs raš- 
: telį jog tai daro žinodamas jog
• ateina pasaulio galas.

Vis tai darbai žmonių kurie 
niekaip neįstengia pasekti su 

, civilizacija, klauso kunigijos, 
kuri saviems tikslams tokius 
gamtos apsireiškimus panaudo
ja, palaikymui žmonių prie sa
vęs, kaip darė ir seniau.

Gerai tik tas kad labai ma
žai tokių tamsuolių yra musų 
srityje. Visa diduma tuo užte
mimu tik gėrėjosi, nuo mažo 
vaikučio iki senelio. .

Savo pasekmes' užtemimai tu
ri tose šalyse kur nėra kam ap
sakyti ateinančio užtemimo — 
tarp laukinių ir puslaukinių ir 
net tarp,tų kurie priklauso prie 
civilizuotų;- Neskaitant juodu
kus Afrikoje; ir šiaurės gyven
tojus, bei Sibiro žmones, musu 
Lietuvoje butų nemažai išgąs- 
ties ir visokių prietarų jeigu 
užtemimas pasitaikytų net da
bartiniuose laikuose.

Šį užtemimą panaudojo viso
kių šakų mokslininkai savo ty
rinėjimams, nes daugiausia jų 
galėjo sustoti į darbą tyrinėji
mams negu kitados kada, šis 
užtemimas stačiai atėjo pas 
mokslininkus, kuomet kiti užte
mimai pastarų poros desėtkų 
metų reikėjo vaikytis po įvai
rias žemįs xdalis, ir tai praėjo 
tik pro tokias mažas sritis kur 
pasitaikius debesuotam orui yi- 
si prisirengimai nueidavo ant ’ 
nieko.

Nuo pat Wisconsin valstijos 
einant į rytus iki Atlantiko, su
stojo tyrinėjimams astronomai 
ir kiti. Vieni tyrinėjo iš ko su
sideda saulė; kiti bandė Ein
šteino teorijos teisingumą apie 
bendrystę dangiškų. kūnų vieno 
su kitu; treti žiurėjo ar saulės 1 
šviesa ištiesti turi įtekmę ant ‘ 
radio bangų. Kiti dar kitokiais ' 
tikslais tyrinėjo. O didžiausia 
dauguma pasinaudojo proga sa
vo žingeidumą patenkint.

Ir ištikro iš užtemimo 
naudos visiems kas tik turi 
ir biskelį smegenų, 
būti mokslinčium matyti saulės 
užtemimo gražumą, ir jis su
prantamas kiekvienam katras 
tik gauna progą į tą punktą 
akis nukreipti.

Saulės užtemimas ir vulkanų 
veikimas su. žemės drebėjimais 
yra du gamtos apsireiškimai 
kurie atsibuna be niekeno noro 
ir galės tai įkūnyti, tik saulės 
užtemimai yra visiškai žaislas, 
kuomet žemės drebėjimai ir 
vulkanų veikimas yra tikra mir
tis gyvenantiems tose srityse 
kur tas gamtos apsireiškimas 
pasitaiko.

Ir apie vieną ir apie kitą da
lyką yra puikių ir aiškiai su
prantamų Lietuviškų knygų, 
kurias turėtumėt paskaityti.

IMASI ATSTATYMO 
GEDIMINO KALNO 

VELIUONOJE
Istorinis Įvykis

Lietuvai Pagrąžinti Draugija 
lapkričio 17 d. 1924 m. perėmė 
savo globon brangiausią Lietu
vių tautos istorinę vietą — Di
džio Lietuvos Kunigaikščio Ge
dimino kapo kalną ir piliakalnį 
Veliuonoje., Xl .

Jie buvo pęr įamžins apleisti, 
Lietuvis įstęrijos metu Ve

liuona buvo nuolatinis kovos 
centras. ‘

1338 metais čia žuvo už Lie
tuvos nepriklausomybę Gedimi
nas, Vilniaus kaipo 'Lietuvos so
stinės įkūrėjas, kurio .miesto 
600 metų sukaktuvėms pagerb
ti šįmet buvo visoje 
iškilmingai sodinta 
Medis”.

Lietuva neužmiršo 
bingos praeities!

Lietuva tai gerbdama, rūpi
nasi sutvarkyti savo brangias 
istorines liekanas — piliakal
nius.

Lietuvai Pagražinti Draugija 
■ragina visus ruošti vakarėlius, 
paskaitas apie Gediminą, apie 
Veliuoną.

Semkite iš šio istorijos šalti
nio tautiško pasišventimo!

Vakarėlių pelną 
Draugijai, Veliuonos 
tvarkyti.

Amerikoje galima 
aukas įnešti į Universal State 
Bank, 3352 Šo. Halsted Street. 
Chicago, Ill.

1925 metais Lietuvai Pagra
žinti Draugija pakvies visą Lie
tuvą į Veliuonos iškilmę.

Todėl padėkite kad iki to 
ko butų tautos brangenybė 
tvarkyta.

L. P. D-jos Centro Valdyba.
Kaunas.

Lietuvoje 
“Vilniaus

savo gar-

(Buš daugiau)

ARTOJAS
SAUSIO MĖN, TURINIS

MICHAEL ANGELO
Tąsa aprašymo apie; tą garsų vidurai 
žiu dailininką kuriam ir popiežius le 
kėši. Neapleiskit neperskaitę.

MEKSIKIETĖS MEILĖ
Tąsa gražaus romano iš pereito šin 
mečio Meksiko,Alkovų už pasiliuosa1 
ma iš po tironijos.

UBAGAI
Labai įspūdingas ir tikriausias apr 
šymas kasdieninio nelaimingų mu 
žmonių gyvenimo karo dienose — ka 
buvo subudavoti rūsiai, kaip juose g 
venta, kaip Vokiečiai' su Rusais šaud 
si įier Ventą, kaip Vokiečiai vaikėsi 
gaudė merginas, ir tt.

LIAUDIES DAINŲ KONTESTO 
LAIMĖTOJAI

Šiame “Artojo” numeryje jau skelbi 
ma Liaudies Dainų kontesto laimėt 
jai, kurie bendrai, septynios ypate 
susiuntė net 512 dainų.

LIAUDIES DAINOS
Pagaliaus, šiame numeryje pradeda e 
ti ir Liaudies Dainos! Išsyk jau ta 
pinama visų prisiųstųjų eilės po k 
lias, ne po vieną. Skaitykit jas, žii 
rėkit kokias dainavo jūsų krašte, k 
kios jums senai buvo žinomos, o ja 
rodės turėjo būti užmirštos, nes ji 
jas užmiršot! Rasit daug kurias pat 
dainavot ar girdėjot dainuojant. Rii 
kit “Artojo” numerius, kožname m 
meryje tilps nuo penkiolika iki dvidi 
šimts dainų.

UŽSIRAŠYKIT DABAR! 
Užrašykit jį saviškiams Lietuvoje.

“ARTOJAS”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohi

mimai sudarė! Juokinga ir gai
la. Pirmiausia, kaip visuose ne
žinomuose gamtiškuose atsiti
kimuose, užtemimai sukėlė žmo
nėse baimę. Daug senovėj ka
rti pasiliovė kada užtemimai pa
sitaikė užeiti, manant kad die
vai rūstybę užleido. Daug ka
rališkų nutarimų pakeista sau
lės užtemimui užėjus, o kiek ki
tokių keistenybių Įvyko sunku 
butų ir apsakyti.

Dvasiškija visada pasinaudo
jo proga žmones gąsdinti ir aiš
kinti buk tai Dievo rūstybė už
klupo. O žmoneliai vietoj pa
žiūrėti Į saulę kas ten ištikro 
dedasi, puolę ant kelių mušasi 
į krutinę ir meldžiasi.

Jei tie tamsunėliai, Įcunigų ir 
visokių raštų bauginti, butų pa
kėlę akis į saulę butų pamatę 
kad ten nėra jokių demonų išsi-

klimatas — orovė, 
atmosfera — orija, 
geografija — žemėtyra 
elementas — piradojus; 
tema — dėsmė, 
muzėjus — laikykla; 
energija — anga. > 
ir tt.
Šie keli žodžiai, kaip 

daug kitų kurie musų rašy
boje yra kaipo tarptautiški 
mokslo žodžiai, turi pasilik
ti, o ne būti išmesti ir į jų 
vietas “nukalti” kiti, kurie 
nors iš1 Lietuviškų skiemenų 
sudėti, neturi prasmės nei 
reikšmės.

Lietuvinimo liga Lietuvo
je perdaug plečiasi, tik ne 
tais keliais. Męs andai iš- 
rodėme eilę kasdien Lietu
vos laikraščiuose vartojamų 
svetimų žodžių, kurie' buti-į°-“u *°»*-
nai reikia mesti iš musų ra- žiuąjusių ją praryti, ir saulė ki- 
bos, — tuo labiau kad jie tu- tokiu jokiu budu nenyksta, ne
ri sau senus pavaduotojus užgęsta, tik juodas skritulis ei- 
tikrus Lietuviškus žodžius, lna iš vieno saulės šono į kitą, 
bet jie rašoma su pasigėrė- il’ tuoj vėl saulė lieka atideng- 
jimu, lyg pasityčiojimui iš I ta, ir esti tokia kokia pirmiau 
“mužikėlių” kad laikraščiai | buvo.
ne jums skaityti. O kurie I Kelios dienos prieš užtemimą 
žodžiai, vardan mokslo, tu-Į mėnulis artinosi prie saulės ir 
Ti būtinai būti vartojami, tie nuolat mažėjo iki galiau prany- 
kaip tai beprasmiai “sulie- ko šaulės šviesoje. Jis tada in- 

ir padaromi vėl cina i tarpą. O už kelių dienų 
po užtemimo, vėl kitame saulės 
šone ima rodytis plonytis kraš-

Aišku kad jis pro

ir

yra
kad

Nereikia

atsiųskite
kalnui su-

pinigus ir

ini- 
su-

tuvinamr 
nesuprantamais.

Lietuvių rašybos nereikia
tolinti nuo mokslo, nereikia]tas mėnulio. Aian.u *au jis pro 
tolinti ir žmonių nuo tų ter- tarpą praėjo, o ne piktos dva- 
ininų kurie viso pasaulio sios bandė saulę apžioti.
priimti ir nebandomi savaip! Keista vienok kad ir šio sau- 
iškreipti. I lės užtemimo laiku neapsieita

Kuomet pasibaigia Jūsų 
prenumerata už “Dirvą”, 
pasistengkite tuoj atnau
jinti. Pinigus siųskite ar
ba Money orderiais, arba 
pinigais registruotam lai
ške. Niekad nevėluokite 
su atnaujinimu, nes ki
taip turėsime jums laik
rašti sulaikyti.

no clLOdAdU UZ/

Aš geisčiau būti taip



DIRVAT. M. D. REIKALAI
. Sužibo akįs akyse....

Sužėrėjo iki šiolei rusėjančios, krūti
nėj taksėjusios žiežirbos.

Atsivėrė jų paslaptis ir aš pasinėriau 
jjOse. Jos leido iš savęs gaivinančią, lyg pa
vasario vėjelio bangą ir glostė ir ramino 
skausmų išdraikytą krutinę, 
į Pasiuntė ji, skausmų išbučiuotą, mei
lės vainikuotą šypseną. Sutvisko, sumirgo 
už saulę skaistesni, už sniegą baltesni dan-! 
tėliai, bet ir vėl dingo už paslapties vartų. | 

Stovėjo ji priešais niane, visoje savo 
pilnybėje ir aš jaučiau ja.... girdėjau , , .... . „ ,;.. . . . .. ... ba savo moterį ponia . — Yra žmonių ku-kiekviena jos širdies pulso mušima, kiek- . . . .. . .. _ • i j. i - ne, 'kalbėdami su kitais apie savo giminesvieną krutinės nusiskundimą, kurs verzesi , ’ . , -. , , ..v , . , . , , - i (vyras apie savo moterį, arba moteris apieis suvytusios, nuo skausmu vylyčių nuka-' J , ,. . « • „ -nJ 1 J J * i savo vyrą), vadina juos ‘^ponais . Pavyz

džiui, Ponas Pečkaitis, kalbėdamas su ki
tais apie savo moterį, sako: “Poni Pečkai- 
tienė....” Arba moteris Pečkaitienė, kal
bėdama su kitais apie savo vyrą, sako: “Po
nas Pečkaitis ... ”. Tas nėra priimta ir 
skamba labai juokingai. Užtenka sakyti, 
“mano vyras”, arba “mano moteris”. Tarp 
artimesnių sau žmonių kalbant, galima ir 
vardais juos vadinti.

Kas yra Elcktorių Kolegija? “Elekto- 
rių Kolegija” (Rinkikų Kolegija) vadinasi 
valstijų rinkėjai susirinkę balsuoti už Suv. 
Valstijų prezidentą rinkimuose. Suv. Val
stijose nėra tiesioginų prezidento rinkimų. 
Žmonės renka tiktai rinkikus, gi tie jau 
balsuoja už prezidentį. Tas vardas “Elek- 
torių Kolegija” yra vartojamas nuo 1821 
metų, r įstatymu liko užtvirtintas 1845 m.

Kiek yra ateivių Suv. Valstijose. — 
1920 metų gyventojų surašąs parodo kąd 
Suvienytose valstijose yra- 13,712,754' sve- 
timtaučių-ateivių. js to skaičiaus Suvie
nytų Valstijų piliečiais pastojo 6,493,088; 
1,223,490 išsiėmė pirmuosius pilietybės po
pierius.

Kas tai yra Pasteurizuotas pienas? — 
Pasteurizuojant pieną, jis yra virinamas | 
prie temperatūros nuo 130 iki 160 laros|iių ' 
Fahrenheito per 10 miliutų, iki 30 fiiinutų. : 
Tasai procesas sunaikina visas bakterijas ] 
ir neleidžia joms piene veistis. Tam reika- ( 
lui vartojama tak tikras aparatas. Tokie i 
aparatai yra naudojma visose didesnėse ' 
pieninėse. Pats vardas yra paimtas pager- ‘ 
bimui Dr. Pasteuro, garsaus Francuzo ba- . 
kteriologo, kurs pirmutinis pradėjo varto- ( 
ti karštį mikroorganizmams naikinti. <

Sužibo saulutė, jau šildo, džievina, 
Karšti spindulėliai jam sielą gaivina; 
Dvelkimas vėjelio jam plaukus šukuoja, 
Ant kranto žolelė jam veidus bučiuoja. 
Aplinkui vien gėlės tik žydi, marguoja, 
Kelionę žvejalio jos jam apdainuoja. 
Bet bangos įsiutę jam valtį sudaužė 
Gelmėsna nunešę, ir irklus sulaužė.

Radasto Žiedas.

Ar galima vadint savo vyrą “ponu” ar

Prisirašė Nauji Nariai Į 
T. M. D.

14 kp. Meriden, Conn. — Dr. 
William Mitchell (prikalbino A. 
Petkevičius), Edmundas Žilio
nis, Petras Kumštis, Petronėlė 
Pinkevičienė, Silvestras Masko- 
laitis.

61 kp. Dayton, O. — A. Lu
koševičius.

Pavienis prisirašė P. Vaičiu
laitis, iš 'Bayleys Harbor, Wis. 
ir užsimokėjo už 1924 ir 
metus.

pačioj komunistų apgyven- 
svetainėj, bet nepralaimėjo- 
nes lieka apie $20 pelno. O 
rengsime kitą sykį, tikime 

nes

pirmą kartą buvome surengę 
linksmą balių kuopos vardu, ir 
tai 
toj 
me, 
kai
pelno turėsime dvigubai, 
publika gėrėjosi musų parengi
mu' ir gražiai besilinksmindama 
praleido laiką. S. Adamkus 

13-tos kp. vice-pirm.
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potos krutinės,
Tiesė ji amžių išsvajotas, dainų išdai

nuotas kūrybines rankas ir meldė pasigai- 
lėjimo-disonanso. Šypsojo kerčioje pasta
tytos, nauju veju dvelkiančios, kubikų rea
lizuotos stovylos — išsipylusios iš pasaulio 
genijų minties šaltinių, ir varstė jos sva
jones vylyčių atskalomis. Nusviro rankos 
ant mano Aukuro ir apsipynę lyg vijoklės, 
įkvėpdamos elikziro kvapo jo centro punk
tam Ir stovėjo mano Laisvės statula už
burto pasaulio vartuose....

Jų gyvybės gyslomis sriuveno karšto 
kraujo srovės ir šnabždėjo mano ausys- 
na.... • Dainavo jos- užkerėtą Tvėrybos 
dievaičio dainą, apipintą aušros skambėji
mo disonansais:
• ■ ‘ Ci—ei—ei—a—a—ei—ei—a—ei....

Skambėjo' dainos disonansai ir varstė 
dievaičio paslapčių įkūnytą pasaulį, išplėš
dami iš jo keršto centrus ir nudangendami 
į padangių užburtą, Mūzų sukursą labirin
to tinklą. Jaučiau aš jos Laisvės-gimdytą 
liemenį — liekną, jautrų, kurs jungėsi su 
mano ‘krutinės aidais ir gimdė pasauliui 
Meilę.

Kasų kasos pynėsi tarp prizmų, kyšo- 
jančių iš dvasinės kūrybos ir glostė, žavė
jo....

O Kūrybos rankos, ištroškusios gyvy
bės — sielos erdvių pasigerėjimo disonan
sų, leido saulėtas šaknis į mano širdies ai
dėjimo bangas ir kuteno kiekvieną minties 
krislelį.

Pajaučiau dabar savo dievišką “Aš”, 
ir užgavau amžiais tylėjusias kankles. Pra
bilo jos naujomis gyvenimo problemomis, 
sujuravo gyvybės jūrėmis ir šaukė pasau
liui:

— Kurkite, kurkite, kurkite!.... ,
O jų akordai plauke i jos sielos gel

mes ir dingo sapnų pasaulyje dainuodami 
angelams Laisvės dainą.

O mano Aukurą audros draskė, perkū
nai traukė ir vėtė išrusėjusių pelenų krū
vas.
..... Ir kaukė jos savo pragariškais balsais-. , 

'' Ir giria jai pritarę liud'nu:
“U—ii—u—šš—š—uš...i

Miško Aidas. \

Doviernastįs

UŽSIMOKĖJO UŽ 1925
. 14 kp. Meriden, Conn. — J.

D. Dangveckas, I. Subačius, A. 
Pinkevičius, F. Boganas.

ŽVEJELIS
Bešėlstant audružei, per juras miglotas 
Vargdienis žvejalis per bangas putotas 
-Valtelėje irias ir irklus kilnoja, 
Tinklelį betraukdams dainelę dainuoja.
Jis plaukia per juras, o bangos putoja, 
Mažytę valtelę vis blaško, nešioja.
Jau rodos pražus jis bangose audružės, 
Jieškodam’s gyvenimo laimės, dalužės.
Juružė siūbuoja, valtelę jam nardo, 
Tik blaško, nešioja ir bures vis ardo; 
Bangužės nerimsta, praryti jį nori, 
Jis irklais vis ginas ir žiuri į tolį.
Įsiūtus audružė valtelę pagavo,
Nunešus į gylį smarkiai įsiūbavo,
Ir šniokščiančios bangos valtelę sudaužė, 
Nunešę gelmėsna jam irklus sulaužė.

Audružė dar šėlsta ir 'bangos putoja, 
Žvejalį vos gyvą po juras nešioja;
Nors maudo gelmėse, bet neša Į krantą, 
O bangos vis vejas tai viena, tai antra.
Nutilo audružė ir bangos aplėto, 
Tik stumia j krantą, sūpuodamos mėto. 
Jis plaukia vos gyvas, bangų paakintas, 
Suniuręs, sustingęs kaip kietas granitas.

Doviernastis reikalingas pervedimui 
Jusi} turto, kurie gyvenat Amerikoje, 
likusiems Jūsų broliams ar kitokiems 
giminėms, padaroma) “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos valdžios reika
lavimo, patvirtinama Lietuvos Atsto
vybėje, ir paruošiama gatavai persiun
timui-. Kreipkitės “Dirvos” Agentu- 
ron kada reikia kokių raštų.

“DIRVA”
3352 Superior Avėnue

. Cleveland. Ohio

DAINOS, DEKLAMACIJOS, EILĖS
Tinka pasiskaitymui, deklama- 

mui ir dainavimui.
Tėvynes Įspūdžiai — Grąžus eilių rinkinis. Parašė 

Svyrūnėlis. Su paveikslais atspausdintais* gražia 
žulia spalva. 80 puslapių ......................

Ašaros ir Džiaugsmas — Rinldnis įvairių tsilių tin
kamų visokiam reikalui ir šiaip skaitymui. Para
šė Jul. Baniulis: Pusi. 107 ...................

Kristus Flandruosc ir Tragedija Jurose — du ypatin
gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo Honore 
de BaUac. Verte Karolis Vairas. Pusi. 43 ........

Tautos Vainikas — Puikiausia dainų-eilių ir dekla
macijų knygelė. Telpa joje K.
A.. Jasinskiutės, Vyturėlio ir kitų 
eilės. Pusi. 172 ........................

Tautos Vainikas — Kdyga Antra. ... 
toriii, vyrų ir moterų. Visos tinką deklamavimui 
ir šiaip skaitymui. Pusi. 144 ......... ........

Trimitas — daili knygele Įvairių patriotiškų, roman- 
t škų ir juokų eilių. Paraše K. S. Karjiavičiųs. 
Tuslapių 144 ...................... ... .............. ............... ..

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

S. Karpavičiaus, 
vyrų ir merginų

.Eiles Įvairių au-

.35

.50

25

.50

Day ton j Ohio
T.M.D. Moterų 8-tos kuopos 

geri ii- blogi darbai. Vietinė 
TMD. Moterų 8-ta kuopa perei
tais metais ŠĮ tą veikė, kurios 
darbai vieni yra pagirtini', kiti 
gi buvo kenksmingi, Gerieji 
jos darbai tai 'kad motėrjs per 
pi'aslinkusį metą pasidarbavo 
surengdamos penkis pasilinks
minimo vakarėlius, kurie atne
šė kuopai pelno gana daug, iš 
kurio pasiųsta Vilniaus našlai- 
čiamk $10; Kauno našlaičiams 
$10, ir Kultūros Fondui, pasvei
kinant TMD. Seimą, $5. Be to 
padovanota $7.50 vietinai lab
daringai prieglaudai Barney1 
Community Center, kuri visuo
met suteikė kuopai svetainę. 
Pasilieka kuopos ižde $95.

Kaip girdėti, vasario 14 d. 
rengiamą draugiškas vakarėlis, 
kuriame tikisi turėti daug sve
čių, nes žadama turėti vakarėlį 
vieną iš linksmiausių.

Blogi darbai kilo iš to kad 
iždininkė Paulina Dambrauskie
nė per tūlą (laiką dirbo su pasi
šventimu, ragindama nares ne
būti tamsiomis1/ 'šviestis, kultū
rintis, o štai susirinkime norėjo 
kad butų išmesta tula^narė iš 
kuopos dėlto kad ji esanti ne
dora ii’ gėda turėt tokią narę 
savo tarpe; Kadangi to nepa
vyko padaryti, ji metus knygas 
atsisakė nuo iždininkystės. Li
kus be titulo, ji pradėjo berei
kalingai (daryt užrųetimus val
dybai kad suardžius kuopą. To 
atsiekimui, sausio 7 d. susirin-1 
kime pradėjo jieškot priekabių 
prie kuopos pirmininkės Moc
kienės. Mockienei pareikalavus / 
kad Dambrauskienė paaiškintų 
kaslink reikalavimų prašalint tą 
moterį iš kuopos ūži nedorumą, 
Dambrauskienė bandė užsigint 
ir. ėmė 
kitoms harems patikrinus jog 
ji taip sakė prieš aną narę, ji 
supykus apleido, susirinkimą. 
Kuopa buvo priversta prašalint 
Dambrauskienę ir Onusaitienę 
kaipo tr.ukšmadares. Negana 
to, Dambrauskiene nuėjus pas 
perdėtinę Barney Community 
Center įjrikalbėt neduoti kuopai 
svetainės, ir sakius buk ji iš
stojus iš kuopos užtai kad kuo
pa atsisakius aukoti našlai
čiams. Mockienė su Varašiene 
nuvykusios ištyrė visą dalyką ir 
paaiškino Barneyi Community 
Center pirmininkei, kuri tada, 
pasakė jom neatkreipt domės į 
visas kliūtis ir Jaikyt susirinki
mus ir naudotis visais svetainės 
patogumais.

Negražu kad TMD. narės pa
našiai elgtųsi ir žemintų Lietu
vių vardą tarp svetimtaučių. 
Kuopos valdybai reikia išreikš
ti pagyrimas kad nepaisydama 
į trukdymus sugebėjo užlaikyt 
kuopą, ir toliau varyt taip nau
dingą' darbą, 
torų

ant Mockienės bartis ;

Lai gyvuoja mo- 
kuopa! , Tyla.

Waukegan, Ill.
pradžios mes sutvėrėm T.Iš

M. D. kuopą iš penkių narių,
.. .50 bet dabar jau išaugome iki 30 

narių. Nors mes tūriui sau prię- 
Išus Maskvos komisarų apašta- 
iįus, kurie nuims kenkia, bet to 
p-isai nepaisome. Sausio ii d.

.50

Organo Kaina TMD. | 
Nariams

Kuopų valdybų nariai tankiai 
klausinėja kiek kainuoja orga
nas “Dirva” TMD. nariui.

“Dirvos” leidėjai sutiko duo
ti laikraštį TMD. nariams ant 
metų už $1.50. Bet nariai bū
tinai privalo užsirašyti per kuo
pos valdybą kad butų žinoma 
jog yra narys. Patįs siųsdami 
kad ir TMD. nariai turi mokėti 
pilną kainą, $2.00.

Už pusmetines prenumeratas 
moka lygiai nariai ir ne-nariai, 
po $1.

Kuopų prašome išrinkti tam 
tikras ypatas užrašinėti organą 
nariams, ir reikalauti iš “Dir
vos” prenumeratos lakštelių.
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šiame ekyriujo meg laikas 

nno Uiko gvildensime reU 

kales įdomios būsiančioms 

motinoms ir motinoms jau
nų kūdJūg.

Kūdikių aprūpinimas ir pe

nėjimas yra. dalykas gyvas 
svarbos Šeimynai ir (antai

gimimo — kad apsaugojus kūdikio | 
sveikatą ir gyvybę.

Paprastai motina yra kaltinamą už į|| 
netinkamą kūdikio priežiūrą. Kai- ■ 
kada ji užsipelno šitos kritikos, bet 
daugeliu sykių ir ne. Tęvas daugely] 
atvejų yrą lygiai kaltas, o kai kada 
jis tik vienas ir tėra kaltas už kudi- 
kio apleidimą, arba ir mirtį. Bet ne- | 
paisykite kas kaltas—vistiek kudi- | 
kis turi nukentėti. Ar tą gali skai- j 
tyti teisingu apsiėjimu su kūdikiu? 
Žinoma kad ne.

Todėl del žmonijos labo bukit žmp- S 
niški ir duokit savo kūdikiui teisin- I 
gą progą gyventi, būti sveiku ii’ lin- | 
ksmu, kad galėtų vėliau ne tik pats g| 
savima apsirūpinti, bet aprūpinti gal j 
but ir tėvą ir motiną. Atminkit kad | 
jūsų kūdikis nieko negalėjo sakyti, 
nei už nei prieš atėjimą į šį pasaulį 
— jus jį čionai įvedėt — taigi duo
kit jam dabar progos.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit “Dirvą” ir “Artoją”

Ant Greito Pardavimo
123 akrai žemes prie vandenio, 

yrą visokio — daržovėms, 
ganyklą ivalias.

apmo-

žemės
Lauko yra visokio -
kviečiams> uogoms ir g
Po $15 akras perkant antsyk
kėjus.

M OŽKINIS 
1200 Westlake Seattle, Wash, i

-Lietuviai, Temykit!
TYRAS BIČIŲ MEDŪS — 5 
SVARŲ VIEDRUKAS,.- $1.65. 
Imant tris viedrukus, parduosim 
po $1.55. Žiemos laike labai svei
ka medus valgyti. KARVELIAI 
(balandžiai) verstiniai po $1.50 
už porą. Pinigus reikia siųsti 
sykiu su užsakymu. (5)

P. D. ANDRĖKUS 
PENTWATER, MICH.

APRŪPINIMAS MOTINOS
Gyvybe, sveikata, ir sveikas, kūdi

kio išsivystymas priklauso daugumo
je nuo sveikatos ir apsaugojimo mo
tinos. Motina .gali pažeisti kūdikį 
kurį ji nešioja lygiai pirm devynių 
mėnesių prieš gimdymą kaip ir de
vyni mėnesiai po. Kūdikio Išgyve
nimo proga priklauso nuo šeimynos 
uždarbių, tėvų sveikatos ir prideran
čio gyvenimo, apsaugojimo nėščios 
motinos nuo persidirbimo, nedapenė- 
jimo, ir rūpesčių, nuo motinos gero 
prižiūrėjimo laike nėštumo ir gimdy
mo, pasilsėjimo, palaikymo penėji
mo iš krutu, ir supratlyvos motiniš
kos priežiūros namuose.

Daugiau pusės tų kūdikių kurie 
miršta pirmame mete savo amžiaus, 
miršta iš sąlygų esančių pas moti
nas. 1926 metais surašyme daugiau 
kaip 70 nuošimčių Suvienytų Valsti
jų gyventojų, buvo daugiau kaip 
75,000 mirčių kūdikių jaunesnių negu 
vieno mėnesio (jie sudarė 45.9 nuo
šimtį visų kūdiki' ųmirčių). Diduma 
šitų kūdikių buvo tokie kurie gimė 
silpni dėlei ligų ar sužeidimo. Ne- 
kuric iš jų mirė dėlto kad motinos 
nežinojo kaip apsaugoti savo krūtų I 
pieną arba nesuprato svarbos penėji
mo krūtimis. Šitie kūdikiai buvo Į 
bereikalinga auka ignorancijos ir j

I blogų gyvenimo sąlygų.
. Motinos apsaugojimas negalima iš- i 

vengti. Aikvojimas gyvasčių prfe į 
gimdymo, turi būti sustabdyta, nes Į 
kiekvienas naujagimis yra ne tilt bu- 1 
sintis pilietis, bet tos pačios sąlygosi' 
kurios numarina pusę mirštančių 
dikių kasmet, gadina sveikatai ir 
vybei tų kurie išlieka gyvi. Ir 
kia kreipti domės ne į tuos kurie

Į mirė, bet į tuos kurie gyvena.

MOTINOS ATSAKOMYBĖ
Tūkstančiai kūdikių kasmet .miršta 

nuo apleidimo. Jie šiaindien galėtų 
būti gyvi f— sveiki 
gu jais butų buvę 
masi. Kas kaltas? 
ne kūdikis. Taigi 
klauso tiems kurių

Į;rėti kad viskas kas o____ ___ ,
Į padaryti — pirma, kaip lygiai ir po

kū
gy- 
rei- Į 
jau

ir linksmi — jei- 
tinkamai rupina- 
Suprantama J<ad 
atsakomybe pri- 
pareiga yra 'žiu- 
galima butų buvę

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikių 
reikalauja ypatingos globos metuoso.į| 
tarp keturių ir šešiolikos. Jiems ypač v 
reikalinga valgi)) kurie yra maistin
gi. jie reikalauja maisto kuris pa
darys juos stipriais ir vikriais steu^Q 
bimui prieš ligas. Tėvams tokių.ku--^ 
dikių yrą labai rekomenduojama^ 
Borden’s Eagle Brand Pienas.- Buda-^ 
mas '.puikiausiu pienu sumaišytu sū ,a 
geriausiu cukrumi moksliškai, jisai ,j 
pagcllbsti nedapenčtiems kūdikiams į; 
greitai atsigauti ir augti pvaryn, kas-,3 
reikalinga sveikatai u stiprybei.

Skaityk atidžiai kas savaitę šituos 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

A. L. Glaser
ADVOKATAS IR TEISIŲ 

PATARĖJAS
padare patvarkymą pasimatyti 
su savo klientais ir tais kuriems 
reikia legalio patarnavimo ir pa
tarimo, ofise pas
.GEORGE KAUPA & CO.

6603 St. Clair Ave.
Kas Antradienis ir Trečiadienis 

vakaras nuo 7 .iki 9 vai. .

1

.DR. A. A. IVINSKAS I
—- DUSULIO KENTĖJIMAS----

Nemanykit kad 60 metų amkiaus 
jau turit kentėti dusuliu.

CHIROPRAKTIKOS METODĄ c 
(Spinal Adjustment)

vfeai prašalins tą kentėjimą. J 
Kreipkitės

1172 East 79th St.
Valandos' 2—4, 6—8 30 vakare. 3 

Nedaliomis 12:30 iki 1:30; . . ;
Ofiso telefonas Pennsylvania 1321 . j

National Cash Registers | 
Nauji ir .Vartoti — Visokiu 
mierj — Parsiduoda Mažais 
Inmokėjimais. — Prp.epeęt 
2650 — 1314 Huron Road. ,-Ą'

MĖs®.®!

COSEM CQa*.

XlLQOROtW

SAUGUS MAISTAS
KŪDIKIAMS

Tūkstančiai ir tūkstančiai lietuvių 
motinų augina savo vaikus Borden’s 
Eagle Pienų, bet nedažino kitų rei
kalų, kuriems tą patį pieną galima 
vartoti.
Vartojimas Borden’s Eagle Pieno namuose 
suteiks visiems geresnę sveikatą. Ypatin" 
gai jis geras augančiam vaikui —- vaikui 
kuris perdidelis bonkutei, o vienok rei
kalauja puikios Borden’s Eagle Pieno mai
sto vertas.
Jei matote, kad jūsų vaikas neauga kaip 
reikia, vartok Eagle Pieną prie valgių. 
Atmiešk 2 šaukštu Eagle Pieno trimi-čver- 
timi puodelio vandens. Kiti vaikai gal la‘ 
biau megs jį su ginger ale, vaisių skysti
mu, kiaušiniu, ar užtepus ant duonos.
Jei norite žinoti, ar jūsų kūdikis hedape- 
nėtas, kiek jis turi sverti, kiek augšeio, 
koki maistą jam duoti, ir kitokias žinias 
dykai, prisiūskite mums sekamą kuponą, 
įrašę savo vardą ir adresą.

KULOJTAS ’ —
Literatūrą Norit
Valgiai del Vaisų

Vaikų Knyga
_________ ...______ ' -3 
__________     (Lithuanian

Penėjimo 
Instrukcijos
Vardas _______
Adresas ______._

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York
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DIDIEJI IŠRADIMAI
(Tąsa) •

Venecai ir Genujiečiai 'buvo dideli 'Vi- 
duržeminių jurų jurininkai, 'bet garbė išty
rinėjimo Atlantiko 'pakraščius priklauso 
Portugalams. Spanija ir Portugalija bu- 

' vo pagautos patriotinės energijos, kurią 
jos išauklėjo savyje kovodamos su Mūrais, 
puolusiais tas šalis. Šitokį energija, susi
kūrus tautoje, lengvai'gali nueiti ir kiton 
kryptim Tryliktame amžiuje karalius Al
fonsas III užkariavo Algarvijos karaliją 
pietvakariniame Spanijos pusiasalio kampe 
ir prijungė ją prie savo valstybės. Sekan
čiame amžiuje Portugalai atsigryžo prieš 
Mohamedonus, persikėlė per Gibraltarą ir 
paėmė Geutą, prieš pat Arabų miestą Ta 
Rifą (šis Arabų žodis reiškia “inventorių1”, 
arba kilnojamąjį turtą, jis, Spanų prisisa
vintas, vėliau atėjo ir pas mus “tarifo” pra
smę Įgijęs) ir Tanžerą (Tangiers), kurs li
ko Afrikos priedu prie Algarvijps sostinės.

Spanai su Portugalais buvo jau prisi- 
reįgę likti jurininkais ir tyrinėtojais.

1415 metais kunigaikštis Henrikas, ži
nomas Henriką Jurininko (Navigatoriaus) 
vardu, Portugalijos karaliaus Jbno I-jo ir' 
jo žmonos Pilypos sūnūs (ji buvo duktė Jo
no Gaunt’o, apie kuri rašo Šekspiraš vei
kale “Ričardas III”), pradėjo ruoštis tyri
nėti žiemių-vakafų Afrikos 'pakraščius. 
Prieš tai dar šį kraštą ir smiltini pakraštį 
jau buvo aplankę Poinikai ir Nordai, kurie 
vadino Afriką buveine “laukinio žmogaus”, 
mums jau, gerai žinomo gorilos. Kunigaik
štis Henrikas ir jo kapitonai- atrado Kana
rų Salas, atrado Maderos salą, kurią pirm 
šimto metų buvo aplankę Genuos laivai; 
jie gerai apvažinėjo Azorų salas, kurias 
šiek tfėk jau i!žin^'b,,PDftugą|I&i ir SpaiiM 
seiliau ; jie matė vakarų Afrikos pakraš
čiais Senegalo upės žiotis, manydami, kad 
tai esančios Nilo upės žiotys vakaruose. 
Pagaliaus, apie pusę penkiolikto amžiaus 
jie paregėjo Verde, arba Žaliąjį. smailgalj, 
ir Verda Salas,, kurios yra beveik pusiau- 
kely tarp Afrikos ir Brazilijos.

Bet Henrikas neapsirubežiavo savo ty
rinėjimams vien tik okeanu. Jis buvo Kris
taus Ordeno Vyriausias Mistras. Tai bu
vo Portugalų tęsinys senovės kryžeivių 
Templarų ordeno, kuri papa Klemensas 
V buvo panaikinęs 1312 metais, Prancūzi
jos karaliui Pilypui Dailiajam reikalau
jant, — šis karalius degino ant laužo Pran
cūzus templarus ir plėšė jų turtus. Kuni
gaikštis Henrikas panaudojo savo ordeno 
turtus kelioms ekspedicijoms Saharos dy
kynių ir Guinejos pakraščiams tyrinėti.

Bet jis visgi buvo dar Viduramžių 
žmogus ir praleido daug pinigų ir laiko, 
jėškodamas pasakingo “Prester-Jono”, kri
kščionių kunigo,’ kurs girdi buvęs didelės 
“kažkur rytuose imperijos” valdovu.. Apie 
ši. keistą valdovą pirmučiausia buvo pa
skleista įvairių .pasakų Europoje dvylikta
me amžiuje. Per tris šimtus metų buvo 
bandymų surasti tą “Prester-Joną” ir jo 
Įpėdinius. ' Henrikas irgi dalyvavo jėškoji- 
me. Ir tiktai Į trisdešimti metų po jo mir
ties šita paslaptis buvo išaiškinta.

1486 metais Bartolomas Diaz’as, be- 
jėškodamas “Prester-Jono” krašto, pasie-. 
kė visųtolimiausį pietų Afrikos pašali;. Iš- 
pradžių jis pavadino jį Audrų Smailgaliu, 
— čia buvo didelės audros ir vėsulos, ne- 

i leidusios jam keliauti toliau į rytus; Lisbo- 
i nos jurininkai, supratę šitos vietos svarbą 
kelionei Į Indiją, pavadino ją Geros Vilties 
Smailgaliu.

Už vienų metų po to Petras Kovila- 
mas (Pedro de Covilham), gavęs piniginės 
paramos iš bankininkų Medičių, leidosi ši- 
tokion pat kelionėn šausžemi'u. Jis per- 

I plaukė Viduržemių juras ir iš Egypto vy
ko pietų linkui. Pasiekęs Adeną, keliavo 
Persijos Įlanka, kurią vos kėli baltieji žmo
nės tebuvo matę nuo pžlt Aleksandro1 Di
džiojo laikų, aštuoniolika amžių pirm šito 
laiko. Paskui Jis aplankė Goą ir Kalkutą 
Indijoje, kur jis daug ko sužinojo apie Mė
nulio Salą (Madagaskarą), buvusią kažkur 
tarp Afrikos ir Indijos. Paskui jis gryžo, 
apsilankęs pakely Mekoje ir Medinoje, per
sikėlė per Raudonąsias Juraę ir 1490 me
tais atrado “Prester-Jono” valstybę, kurs 
buvo ne kas kitas, tik Abisynijos Juodasis 
Negus . (karalius); Abisynijos gyventojai 
priėmė krikščionių tikybą ketvirtame am
žiuje,.’ vadinasi astuoniais amžiais anks- 
sčiau negu krikščionybės misionieriai at
vyko Į Skandinavijos kraštus.

Šita kelionių eilė Įtikino Portugalus 
geografus ir kartografus, kad rytų, jurų 
keliais* galima pasiekti Indiją, bet toki ke
lionė nėra lengva. Iškilo tad karštų ginčų. 
Vieni norėjo toliau dar tyrinėti'Gerbs Vil
ties Smailgalj. Kiti gi sakė, “Ne, reikia 
plaukti Į vakarus, per Atlantiką, ir tokiu 
budu pasieltsime .Katajų.”

Tafe laikais aukštai apšviesti žmonės 
jau buvo Įsitikinę, kad žemė nėra paplokš- 
čio blyno, bet rutulio pavydalo. Ptolemajo 
pasaulio systema, Klaudijaus Ptolemajo iš
galvota ir aprašyta, senai jau buvo Rene
sanso mokslo vyrų atmesta. Ptolemajus, 
didis Egypto geografas, gyveno antrame 
musų eros amžiuje; jo išgalvotam pasau
lio systemui Viduramžių žmonės karštai 
tikėjo. Renesanso žmonės sutiko su My- 
kalojaus Koperniko aiškinimais, kad žemė 
yfa 'vTžna iš’apsfeitų’planetŲ, kiAnbs suka
si aplink saulę. Kopernikas nedryžo skelb
ti savo išradimo per trisdešimts šešis me
tus (atspausdinta buvo 1543 m., Koperni
ko mirimo metais), bijodamas Šventos In
kvizicijos. Inkvizicija buvo tai pap.os teis' 
mas, Įsteigtas tryliktame "amžiuje, kuomet 
Albigenzų ir Valdėnzų erezijos Prancūzi
joje ir Italijoje grąsė kurį laiką absoliučiai 
Romos -vyskupų galybei ir valdžiai. Šitie 
eretikai buvo dievobaimingi žmonės, neno
rėję pripažinti privatinės nuosavybės ir 
norėję gyventi Kristaus pavyzdžiu, betur
te ir skurde. Bet jurininkai jau visi tikė
jo žemę esant rutulio pavydalo, ir jie, kaip 
suminėjome, jau karštai ginčijosi apie rytų 
ir vakarų kelius į Indiją ir Katajų.

(Bus daugiau)

“DIRVOS” LAIDOS KNYGOS
MOKSLIŠKI—ISTORIŠKI RAŠTAI

Lietuvių Prabočiai Lydai — Istoriškas aprašymas 
sanovės Lydų tautos kuri, kaip matoma, yra bu
bąs Lietuvių prabotč. Paraše J. O. Sirvydas. Vi
sa puslapių yra 35......................,.....

Pasaulio Minčių šaltinis: Knygos — V. J. Budriko 
' žingeidus piešinis apie tai kas užsiveria knygose, 
ką žmonija nuo seniausių amžių galėjo užlaikyti 
gyvu ir nemirštančiu. Pusi. 55...............

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto
riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Aziją bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais. 
Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 208' 
Drūtuose audeklo apdaruose

Teisybes Pąsakos — Rinkinis iv: 
mėlių pritaikintų prie žmonių 
Sutaisė M. šalčius. Pusi. 67.

.10

.25

$1.00 
$1.50

irių gražių apsalti-' 
apsiėjimų ir budo;

D I .R V. ..A,

ir Svietas Juoksis sy
kiu su Tavimi

DZŪKŲ DAINA
(Iš Liaudies Dainų)

Prašiau pas Dzievų 
Per visų dzienų 
Kad Dzievalis man duotų, 
Kad Dzievalis man duotų, 

rytų šalnotų, 
dzienų miglotų, 
vakarėly dumotų, 
vakarėlį dumotų — 
kad nemacytų 
mani tėvulis 
namo vėlai jarjojanc. 
namo vėlai-parjojant. 
Macyt nematė, 
suprasc suprato, 
ant žirgelio pažino, 
ant žirgelio pažino: 
žirgas šalnotas, 
kojos rasotos, 
kančukėlis pluošotas, 
kančiukėlis pluošotas.

Prisiuntė Klevo Lapas.

Nuo Juokų Red.: Kiek atsi
mename, ši Dzūkų Daina yra 
rodos tik antra iš visų liaudies 
kurią 'mes šiame kampelyje tal
piname.

Nors mėš neskelbėme liaudies 
dainų kontesto, vienok gavome 
šią liaudies dainelę, taip gerai 
žiųomą Dzūkų krašte, o iškrai
pytai dainuojamą ir kituose. 
Lietuvos kampuose. Veik kie- 
vienas musų žinome tos dairios 
jei ne daugiau tai nors/ dvi pir
mutines eilutes.

Skaitant- šią dainą, matai su 
kokiu aiškumu ji apsako tą kas 
berneliui galvą labiausia grau- 

tėvelis nematytų nuo 
Bet tė-

žia : kad
mergelės parjojant...
velis nors nematė, suprato nuo 
kitų ’ Žymių, kaip gudrus tėvai 
moka viską pažinti.

Musų “vėjų poetai” irgi pre
tenduoja rašą paprastais žo
džiais, be jokių pagražinimų, be 
nieko. Ir ištikro, juo prastes
niais žodžiais eiles,.rašai tuo jos 
labiau lieka mėgiamos, ir žmo- 
nėm^patinka.

Tik bėda' su tais vėjavaikiais 
kad jie tuos paprastus žodžius 
taip sumaišo kad jų niekas su
prast negali, ir iš eilių išeina 
tik košė'.... i

Poezijoj yra paslaptis kurią 
suprasdamas gali žmogus sudė
ti paprastus žodžius vieną po 
kito 
tas 
nors 
kyti
mąįšatienė.

ir išeina puiki daina, o ki
tos paslapties nežinantis 
ii’ labiausia žodžius sutai- 
stengiasi, iš jų išeina tik

REIKALAUKIT ŠIOS SVARBIOS KNYGOS

Žemes Kaimynai Dausose
Knygoje yra puslapių. Kaina už vieną g 1,50. Dvi už $2.00 
(sigykit. vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi. 
SU PAŽYMĖJIMŲ LAIMĖS ŽVAIGŽDŽIŲ KIEKVIENO MĖNESIO GIMUSIEMS. 
Daug paslapčių atidengs jums ši knyga — tai yra antra “Kas Slepiasi už 
Žmonių Pasakų”, apsakanti apie slaptybes erdvių kūnų kaip pirmoji ap
sako apie tai kas dedasi ant žemes ir po žeme. Ši knyga daug jūsų apšvietai 
pasitarnaus. Reikalaukit tuojau. Su užsakymais siųskit ir pinigus.
Užsakymus galit siųsti bile kaip, ar pinigais, ar čekiais, ar pašto stampom. 
Agentai gauna paprastą nuošimtį kaip ir nuo. kitų “Dirvos” leistų knygų.

Gerb. P. Stankūnas iš Grand 
Rapids, gabus sfalioyius, pate- 
mijęs “Dirvoje” gerb. Čia-Suko 
kartuvių iliustraciją rašo savo 
nusistebėjjmą kaip tos kartu
vės gali stovėti kadangi jose 
nei vienos vinies nėra.

Mes skaitėme žiniose iš 'Lie
tuvos kad nuo šių metų Lietu
voj pradėsiąs eiti mėnesinis lai
kraštis kunigams, vardu “Tie
sos Kelias”.

'Reikia pasakyti kad senai 
musų kunigams)tokio laikraščio 
reikėjo, nes jie baisiai išklydo 
iš kelio.

Pasižiūrėję j viršuje telpan
čias eiles, mes pamislijome: ko- 
delgi mes nesumanėm apšaukti 
liaudies dainų kontesto — bu- 
tlimė tikrai turėję ką į šį -kam
pelį talpinti.

Dabar turėsime žiūrėt į “Ar
toją” ir seilę varvint, kuomet 
jis susiagitayo virš pusę tuks
iančio dainų ir džiaugiasi;

REIKALAUKIT “DIRVOJE” - 33S2 SUPERIOR AV. CLEVELAND

Tiesus visiems mūsų rašyto
jams kurie nori naudoti raidę u 
su brūkšneliu ant viršaus saky
dami kad negalima tūlų žodžių 
atskirti, skiriama šitie žodžiai: 
Koki ženklelį reikia dėti ant 
raidės “ė” sekančiuose žodžiuo
se: “perėjo” ii- “perėjo”?

Vienas reiškia perėjo per ke-

lią, antras: višta perėjo.
O nei sykį niekam nepasitai

kė padaryti klaidos tuos žodžius 
skaitant. Nepasakė kad žmo
gus pe-rėjo per kelią; arba kad I 
višta per-ėjo viščiukus.

krautuvės vedeja“Dirvos” 
atsakydama ant prašymo pri-1 

—i.: ---  J— .-.„i: —n—ixi:teatralj veikalėlį,siųsti vieną 
laiške pasakė užsakytojui ši
taip :

“Gerb. Tamista: ‘Jaunystės 
Karštis’ jau išsibaigė.”

Pagaliaus, mums pasisekė pa
tirti paslaptį apie kankynes po
litiškų kankinių Lietuvos kalė
jimuose, apie ką su pasibjau
rėjimu /komunistėliai rašo Ame-| 
rikon, o čia jų laikraščiai su pa
gieža spausdina. Štai “Aide” 
vienas toks kankinis rašo:

“Per dvi savaiti laiko labai 
kankino dantįs, bet ištraukus 
du dančiu, truputį geriau. Bet 
tai dar- ne galas (kančioms — 
Juokų Red.), dar prisieis išl- 
traukti keli sugadinti....”

Ar yrą kas' baisesnio už kan
kynes belaisvio kalėjime — nuo 
dantų skaudėjimo!....

Lietuvos kalbos darkytojai, 
kurie nuo visko senoviško bėga 
ir naujus dalykus lipina, neatsi
žvelgia kaip labai reikia taisyti

Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS
baigęs Teisių Mokyklą Cumber
land Universitete, darbuojas su 
Teisiu Of ism advokato

C. D. AINGER
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

I
 RAUDOS darbus ge- 
1S' įsai padaro toki spau

stuvė, kuri turi įren
gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.

O‘Dirvos’ spaustuvė ąt- 
□1 lieka visokius spaudos 

darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;

<|T Biznieriams darome— 
’□I Laiškus, Konvertus ir 
įvairios rūšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname didėlės Kortas.

MK Darbus padarom viso
ji kiomis spalvomis, pa

darom Paveikslus-Cuts ir 
pagal užsakymo spausdi
name kiekvieną dalykėlį 
nuo paprasčiausio iki di- 
džiausim.

Musų užduotis atlikti 
GERAI 

GRAŽIAI 
GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

B

ti
I

laiškus rašomus į Ameriką.
Nors jau :daug permainų pa.- 

saulyj įvyko, Lietuvos žmone- 
liai kitaip laiškų nerašo kaip: 
“Kad aš turėčiau sparnus, at-

skrisčiau pas mielą sės 
pasilinksmintume, pas 
čiuotume”, arba “Bučine 
sų baltas rankeles ir sl< 
veikelius po tūkstantį k;

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KĄ Y

Lietuvė .šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

RODYKLĖ No. 37
Virimo Receptas

Gelatiną (drebučius) mažai kurios 
šemiininkes gamino pirmiau, nes jos 
nesuprato jos vertę kaipo maisto ir 
tą daugeli būdų kuriais galima ją 
duoti. Gelatina paskanina kitus val
gius ir tuo pačiu sykiu naikina Brie
dines rukštis skilvyje. Gydytojai re
komendavo naudoti gelatiną kaipo 
valgį apsisaugojimui nuo nebojimo. 
Gelatina galima pirkti daugelyje ru
sių ir galimą naudoti darant vaisių 
košeles, visokius prieskonius, saldai
nius ir tt. .Sekantis receptas pada
ryti gelatiną yra nebrangus ir 
skanus prie valgio. Padaryk jį 
vakarienes valgiui.

Ispaniška Grietine
1 puodukas evaporated pieno 

miešto 1% puodukyj vandens
1% šaukšto rupios gelatinos 
% šaukštuko druskos 
% puoduko cukraus 
3 kiaušiniai
1, šaukštas vanilos
Lai gelatina pabūna piene penkias 

minutas, paskui užkaitink mišinį. 
Sudėk kiaušinio trynius, cukrų ir 
druską su užvirintu pienu* ir virk iki 
biskį sukietės kaip kiaušinienė. Pas
kui maišyk mišinį į kiaušinių balti
nius tirštai suplaktus; dadėk vanilę. 
Supilstyk į formukes padažytas šal
tame vandenyje ir kada atvės išimk 
ir duok į stalą sų lengva grietine ar 
kokiais prezervuotais vaisiais.

Virtuvės Reikaluose I *•"" -’a IV®*7I cių valgių cią Amerikoje, no 
Kuomet dedi valgį kitam sykiui į gerų pavaduotojų jiems čia 

ledinę šėpą, neužtrenk šėpos durų, koje gamintų, tik ne visi atep 
nes tas sukratys viską padedamą. .

Jeigu turit likusio pieno ar grieti
nės kurį galit naudoti, naudokit už
pylimui ant varškės. Tai yra skanus 
valgis.

Atskyrimui kiaušinio baltymo nuo 
trynio, pramušk kiaušinį ir supilk 
į smailą funelį su kiaura apačia, per 
skylę baltymas nubėgs, o trynys pa
siliks funelyje čiclas.

Geriau yra daryti mažesnius ir 
daugiau pyragaičių negu mažiau ir 
didesnius. Mažesni visada yra ska-

bus 
šios

at-

Naminiai Pasigelbėjim: 
Nuėmimui pirštų ženklų nu 

ruotų rakandų naudok biskį 
(sweet) aliejaus; nuo aliejui 
kandų naudok kejrosiną.

Sukietinimui plonų mazgini 
mazgoji, pamerk mezginius 
griebtą pieną.

Prosijant minkštus marškin 
kietus nesulenk jų, nes taip j 
tai išsinęšioja. Prosyk išskės

Prašalmimui juodylo plėtn 
patiesalų, tiktai apibąrstyk 
plėtmą. Druską per kelis syk 
pildinėk iki juodylas bus ištr

Grožės Patarimai
Didelės odoje skylutės yri 

stokos užžiurėjimo ir valymo 
nuo perdaug vartojimo pander 
kuri tokia yra reikia pirmiau 
mazgoti karštu vandeniu, pasl 
tu. šiltas vanduo atidaro sk 
o šaltas uždaro, tokiu budu i 
džia nešvarumui j skylukes 
žalias skystas muilas (green 
yra rekomenduojamas daugel: 
pertų kaipo geriausias odai k 
ri didėles skylukes. Po kožni 
prausimo odą reikia būtinai 
nušluostyt. Savo odai reikią 
tiek pat užžiuros kaip kitiem: 
biems gyvenimo dalykams,

Ypatiška Sveikatą 
Imigrantai atvyksta į Suv. 

jas iš visų sričių kitų kontini 
taigi turi kitokius maisto pa; 
ir gyvenimo papročius. Natų 
yra jiems, taigi, bandyt įgyti

no. Senoj tėvynėj moteris vir 
komis arba ant anglių ir tod( 
ėmė valgi pagaminti. Todelei 
rikoje reikia anvertint Ameriki 
produktus kurie ypatingai pr 
jums pirm padėjimo ant gazii 
čiaus. Taigi, reikia tik nueiti

An 
tol
D

yra 
k.

tuven ir ^persitikrini tuos 
produktus, o jie pasirodys 
kaip turėjot savo šalyje, 
ti.i Amerikoniškų produktų 
vai pagaminti naudojimui, 
jais susipažinąit, neužmirškit 
jauti jų iš vardo.

yra geriausiai užvaduotojas in

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS!
Kuomet jums reikia pieno gamini- I den’s Evaporated Pieną, kada: 

mui pudingų, zupių, pyragų, ‘ . _ ’ * - ■ ■ ■-
būtinai žiūrėkit kad naudotumet Bor-1 rio pieno ir Smetonos.

Prospect 2420 Central 17
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= Tavo Pareiga Jais Rūpintis, =
Maži kūdikiai negali niekučmi sau pagelbėti! Kuomet jų vidu

riai užkietėja, jie nežino kas jiems kenkia. Tai yra reikalas jus, 
motinos! Prižiurėkit juos, rūpestingai. Pridabokite kad jų viduriai 
veiktų kiekvienų dienų. Ir jei apsireikštų nors mažiausis vidurių 
užkietėjimas, duokite jiems Bambino—Kūdikių Goriausi Draugų. 
Kūdikiai mėgsta jj. Jie net prašo dauginus. Jis veikia greitai, len* 
g\*ai, tikrai. Bonka 35c. aptiekose ar tiesiai iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO. .
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N.Y.

Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir stati 
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pi 

kuo jam, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Glair Avenue Cleveland, Ohl<

“Krivulę
VIENATINIS LIETUVOJE ILIUSTRUOTAS VALSTYBĖS 

VISUOMENĖS GYVENIMO ŽURNALAS.
Jei nori pažinti Lietuvos kraštų, valstybes vyrus, musų tautinio 

atgimimo, mokslo ir meno darbininkus, rašytojus, visuome
nes veikėjus, skaityk “KRIVULĘ”.

Jei nenori atsilikti nuo musų literatūros ir meno augimo’, nuo 
valstybes ir visuomenės gyvenimo', turėk savo namuose 
“KRIVULĘ”. ' %

Jei nori pažinti pasauli ir jo valdovus, musų kaimynus ir drau
gus, jei nori pamatyti kaip Lietuviai svetur gyvena, visada 
tai rasi “KRIVŪLĖJE”.

“KRIVULĘ” leidžia ir redaguoja Kazys Puida. “Krivūlės” kai
na metams Lietuvoje 30 litų, pusei metų 15 litų. Užsieniuo
se (išskiriant Latvijų ir Vokietiją) 40 litų ($4.00).

Užsirašydami adresuokite:
- “KRIVŪLES” ADMINISTRACIJĄ 

Mickevičiaus gatvę, 26.Kaunas. Lithuania.



DIR VA’

LITHUANIA OF TODAY 
(Cut loaned by The Lithuanian Literary Club, Cleveland)

Map'of Lithuania, with tentative boundaries, as defined by r(<bent Rus
sian treaties and by agreement with Poland. ,

Shaded part is land seised by Poland and still held against the protests 
of the League of Nations, etc.

fH The Younger Set
■Abroad they organized them
selves even rpore rapidly. Lithu
anian student societies were 
formed at Petersburg, Moscow,,., 
Riga,- Odessa, and at Fribourg 
in Switzerland. In Russia these 
associations were secret.

They did riot concern them
selves solely with university 
questiions. At the end of last 
century they launched appeals 
to the people. During vacations I 
the students journeyed to dis
tant villages in quest of fresh

I recruits. They established sec
ret schools. The Lithuanian

Viliame — .Three hot 
stands and two stores.

-------- o--------
Wanted—A remedy as 

for your own colds as the 
edios 
colds

dog

good
rem-

theyou re,commend for 
of your friends.

-------- o--------
Akšis says the trouble 

with the general situation today 
is that so many more people 
want to “die a Christian” than 
to live a Christian;

-------- o——
Al 'Zdariis says a man orders 

more quickly than a woman— 
not 
ler, 
the

p.

John Brazauskas says the 
advantage in winning a peace 
prize is that when war is de
clared vou still have the money.

o--------
”If that girl keeps paying 

such attentions to me I’ll lose 
my head one of these days”, 
said the turkey as the farmer’s 
daughter threw another cup. of I 
corp in the pen,

------- o-------
Many an egg beaten this I 

spring, murmurs Helen Baltru- 
spring, murmurs Helen: Baltlru- 
konis.

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

section of the Universal Expo-1 
sition at Paris in 1900 clearly

THE LITHUANIAN 
RENASCENCE

associations 
some of the 
journals.

Cultivated 
longer,
Russia in quest, of positions, but

and turned out 
earliest national

This 'impetus of Lithuanian 
culture led to an immediate de
velopment of national senti
ment. Even before 1863 a lit-1 remained "in their own country 
erary renascence had begun, and helped to sustain the nat- 
Prompted by belief in the great- ional movement. A secret war
ness of his country Daukantas fare against the brutish sys- 
wrote a history of Lithuania Item applied by the Russians 
in the Lithuanian language. The I was -conducted during many 
Bishop Valančius also wrote a j long years. At last in J.892 and 

—.-—e 1896 revolt broke out openly.
The people refused to recite 
Russian prayers in the church
es, and on (fete days absented 
themselves from the Orthodox 
churches. Although Polish in
fluence made itself very strong
ly felt 'in the country, Lithua
nians step by step won a foot- 

inclined towards I hold in the normal schools and

Lithuanians 
as formerly, went

no 
to

history of the dioceses of Samo- 
gitia in the same tongue. His 
episcopal colleague Baronas' 
composed Lithuanian poetry. 
All these men believed in the 
restoration of Lithuanian great
ness. But in 1863 an icy blast- 
passed over the land and with-; 
ered these literary floewrs. As 
the nobility
Poland, the agricultural classes 
assumed the reins of govern
ment, and despite numerous ob
stacles'the sons of the peasant
ry devoted themselves to study 
with fiery,-ardour. Even before 
1875 they had formed secret

showed the activity of the | 
Lithuanians. It contained nine-1* teen journalsl and thousands of 
books, despite the printing pro-1 
hibition.

The furious efforts of the 
Russian police to suppress these 
manifestations led to frequent 
collisions, and many fatal casu
alties. The’ Russo-Japanese war 
afforded Lithuanian patriots an 
excellent opportunity for re
doubled attacks upon the Mus- 
sovite knout policy.- As we 
have seen, the first great vic
tory was scored when Peters
burg at last rescinded the in
sensate and dastardly prohibi
tion of Lithuanian printing. 
This hardly-won concession 
opened the path to fresh, objec
tives, and the newly-awakened 
native intelligentsia rallied to 
their large-scale offensive with 
increased ardour.

----0----------r-OFFICE CAT
ByJwtiiiis

in the-ecclesiastical seminaries, i 
In 1870 the pupils of the semi
nary of Kaunas recalled their 
Lithuanian origin. Even at Vil
nius, .where Polish influence 
was very great, the Lithuanian, 
students formed associations.

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

, Guess 
Swept

Ah kaa a fine sleep
him tin
Pmitsi. kave

because his wits are nimb- 
but because he is afraid of 
waiter.

-------- 0--------
OF- COURSE- men are not 

vain, but just tell a man over 
50 that he. doesn’t look a day 
over 30 and watch the effect.

The crawfish has a lot more 
i sense than some' auto drivers. 
He knows enough to back out 

Į when he gets in a tight place.
——0--------

If it has td be done'; some one 
will do it'. Why not you?

- -------0--------
know many dumbbell persons;
And some

sin,
But dumbest

watched
For the Yule-tide tp come in,

I
that are dumb as

was he that 
the sea

ŽAIZDOS ANT KOJŲ
ši mostis yra iš žolių balzamų, ir 

yra vartojama visokiuose netikėtuo
se atsitikimuose. Gydo užsisenėju- 
sias žaizdas ir apdraskymus. Nekar
tų mažas, susižeidimas lieka pavojin
ga žaizda'ir platinasi dėlto kad nebu
vo po ranka tokio vaisto. Žolių bal
zamų mostis yra gera susižeidus, įsi
pjovus, apsišutinus, apdegus, nuša
lus, visose dalyse kūno ir' visokiuose 
Įdrėskimuose odos. Ji atstoja visas 
kitas mostis, ir nėra geresnės mosties 
del užsisenė jusiu žaizdų, vočių ir iš
bėrimų. Ištraukia karšti iš užsikrė
tusių kūno’ dalių. Nevartok jokių gy
duolių nei nuodijančių daiktų, tik vien 
iš žolių padirbtų mostį. Rašykit* pri- 
siųsdami 2c štampų. (14)

J. F. RICHARD
131 Walnut St. Holyoke* Mass.

Complete in Itself

--------o—,-----
It may be that most brain 

workers eat a lighį breakfast, 
but some of them know grocers | 
who will charge it.

Men will have art off-year 
regard to proposing—hence the | 
peace plan proposals.

-------- o--------
WAY TO GAIN WEIGHT
The most hopeful man in 

town has been found. To gain 
weight, he puts photograph de
velopment powder in his bath 
water:

in Astrina skustuvą pačioje 
rankenoj be išėmimo jo. 
Greitai. Patogiai. Lengva 
išvalyt. Pilnas setas — 
skustuvas, su dirbti ir ek-“* 
stra ašmenim, $1 ir augs.

\41et4uto5trop Razor

■ O----------------

When the cashier stays away 
too long it is considered 
is short.

-------- o--------
A fable: Once there 

little snake who got all 
-------- o--------

„ HUSBAND’S APOLOGY
Sometimes, dear, I’m abrupt 

with you—
Confession, not a boast!

But the nicest;-things I say to 
to you

Are those I mean the most.

Atsakomangumas
“j^AIP ji yra atsakominga?’’

Tai pirmas klausijnas kurio norit 
žinoti apie bile Įstaigą kuriai pa- 
vedat savo pinigus.

Atsakomingumas the Socitey for 
Savings buvo rodoma šiai sričiai 
per suvirs septyniasdešimts penkis 
metus. Jos visi piniginiai šaltiniai 
yra septyniasdešimts penki milijo
nai dolarių.

Kadangi ji visada buvo pilnai at- 
sakominga įstaiga the Society for 
Savings tapo seniausias ir didžiau
sias taupymų bankas Ohio valsti
joj. Negalit rast saugesnio banko 
taupymams.

Incorporated 184$

“Viena ši Diena yra vertesnė už du 
Rytojus”

in the City of Cleveland
PUBLIC SQUARE

PILLS nuo vidurių ir 
kepenų ligų. Geras odai. 
Liuosuoja gerai vidurius. 
Neturi savyje Calonielio
Pirkit vaistinėse 

25c ir 50c dėžutės

ftc BILIOUSNESS

BEECHAMf

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
’pAI yra piuku jcfgu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirinin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenorom? turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpti gal-but toks pat už
metimas yrą daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustain 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —• tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tuba Listerine dantu 
tepalo kainuoja tik 25 centai’; 
gausite per savo, aptiekoriu. 
Lambert Pharmaca! .Co., Saint 
Louis, U. S. A.

I i I 
1 
1 
i 
1 ?!

VIENINTELIS LIETUVOJE LAISVOS IR PROGRESIVfiS 
MINTIES DIENRAŠTIS:

“LIETUVOS ŽINIOS“ gina Lietuvos liaudies reikalus, tvirtai 
stovi už žemės reformą ir, stovi sargyboje obalsio: “Lais
va nepriklausoma, demokratinga Lietuva šu Vilnium ir i

£

that he

TASTELESS CASTOROtt

Klaipėda.”
“LIETUVOS ŽINIOS” suteikia kas dienų naujausių žinių ir 

nesibijo tarti teisybės žodį. ’
“LIETUVOS ŽINIOS” yra vienintelis Lietuvoje dienraštis ku

ris gina Amerikos Lietuvių reikalus, ir paduoda naujau-/ 
siu žinių iš gyvenimo musų išeivių Amerikoje.

“LIETUVOS ŽINIOS” laikas nuo laiko yra papuošiama kari
katūromis ii. paišiniais.
Kaina: Lietuvoje menesiui 4 litai, užsieny j .5 litai.
LIETUVOS ŽINIŲ” ADMINISTRACIJA

LITHUANIA.

rattled.

NAUJIENOS

skauda. 
nn išeo

Įl8?fr78tlffjrll«flĮ

IIDIGM

All druggists-35c and 65c jars and tubes. 
Children's Musterole (milder form) 35c.

Better than a Mustard Plaster’A "N “IS W ’“S FH-WH “03 V H31H3IH ’OV H
. •s.TAn'jqJTp §i ĮŠisat-} lųrod'ouuų? 

-uniqjd -oci ?n cqju ‘irjpioq *009 od asojpųdu ososia jjnnfl vmqcS soffliui 
-iimngBjS Įįbuuou ‘Įibjiubu oaw 6iib2|b snofonj iBjjntqd Ji BM.iuBjd 

fnvfon? sBiuTfogpIU ! hoA'dru h^aq hjauBUizio ins’onir’ fcpo boaibS buba 
-du iripiS ‘oib^ioj Sjins Fiutpjv^pj xil sntipA jį fiuorp Uansop JC djiBA 

-Bs jpd aaipanx 6a[b3 iiuonf isHoisi 
jaf ‘sunx ‘ftsaud ifftuDJjiu fiiiB^sjajj

vfopnva įlaipinus ojf afojaiA dbi-iex
•6EA[b3 OAtV 8tr)^ūopdu ’siIUOURJĮSpįjI 
u^iuad od Į)rf._ųsi:d . hiuomz
uipSnep uajpuEjH juj ųojj jįų ųj 
-oįįeS SA’iOJdud sirps pp •sjii^iuad sjEjjf 
-iuS us suaįrS oabs pNondiid kiuhja'a 
KIU5JSnĮZpDJĮsdB TBĮgEjj} JĮ SUlOĮUOd 
siuoĮTĮind niąoJdBd n|?UB(oĮ[aS jeuĮrd 
OAnq ‘oiSJiif snnĮ|Rjv^ jį 8.o>|Knpsoji 
: ojpjejiri J! oiiojaunpL’At asouatū 

S0U9IQ SOĮSOJJSĮĮBfĮHOĮOJJ

Visai tyras caster oil medi 
kaliam naudojimui. Stipru
mas ir grynumas nepakeis 
ta. Be soknio ir kvapo. Su 
piltas Į bankas ir labėlinota 
Laboratorijoje. Parsiduoti
V.isosd

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains

DR. HUMPHREYS’
66

Mr. 1. Knowitt They can t charge him for something ne didn’t gm i Bv Thormon Fisher

izsižsai

NUO UŽKIETĖJIMO

Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 
Dienraštis Pasaulyje.

NAUJIENAS leidžią darbo žmonės darbo žmo
nėms.

NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 
kas 1923 m. su 20,000 informacijomis DYKAI 
tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS.

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, 111.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite jwrf tikrą Specialistą, o na 

prie kokią ąeiKlavintų daktarą. Tik
ras Specialistas arba profesoriui ne- 
siklausinėa kokia liga sergi ir kur 

Jisai patą' tą jums pasakys, 
po išegzs.minavimo. Daugybe dakta
rą užtai negalėjo jus pagydyt kad jii 
neturėjo užtektinai apsipažitnmo ir pa
tyrimo bei neišrado jusą tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scopc-Raggi-X- 
Spindulią Roentgeno ir pilnas Bakts- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jusą ligos prieiastj 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jusą sveikata ir 

jį® tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuaiui 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijhni 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kurio ir burnoo, žai
zdas užsisenėjusias kojose -r- negaišiukit ilgiau laiko ir neaikve- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jusą liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Grąitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
10406 Euclid Av. Kampas E. 105th St. Clevdsnd 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo C iki t vakaaa. 

Nedėldieniais nuo 10 Ud L
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|PO LIETUVAI
f PASIDAIRIUS f

Auksinis Kontestas
= Veda Leonas Žukauskas f
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Pirmutinio Lietuvos gyvento
jų surašinėjimo medega, kaip 
buvo numanyta, apdirbta iki 
Naujų Metų. Visi surašinėjimo 
daviniai bus atspausdinta tri
juose tomuose išviso 1500 pus
lapių.

Parveš gelžkeliams sniego va
lytojų. Susisiekimo Ministeri
jos valdininkai Inž. Vaitkevi
čius ir Maneke sausio 5 d. išvy- 
ko"į Suomiją, Abo miestą, pri
imti ten užsakytų musų gelžke- 
lių reikalams dviejų sniego va
lytojų.

Konsulato Palestinoje klausi
mas. Užsienio Reikalų Minis
terija gavo iš Palestinos pagei
davimą įsteigti ten Lietuvos 

, konsulatą, kurs teiktų konsulia- 
riškos/-pagalbos Palestinoje gy
venantiems Lietuvoj piliečiams. 
Apitikrėmis žiniomis Paelstinoj 
šiuo metu priskaitoma apie 8000 
Lietuvos piliečių, kurių arti 900 
yra darbininkai ii' likusieji pa
siturinčios klasės. Paskutinių
jų turtai daugumoj palikti Lie
tuvoje. Be to, Palestinoj esą 
daug turtų, ypač , neužstatytų 
trobesiais žemių ir'žmonių, sa
vininkai kurių yra Lietuvoj, 
šiems dalykams tvarkyti reika
linga konsulo pagalba.

Konsulo darbas turėtų pasi
reikšti šiose srityse: paveldėji
mo reikalais, sudarant sutartis, 
išdavinėjant vizas, pasus, ir, 
galų galę, ginant Lietuvos pi
liečių reikalus prieš vietinę val
džią. , Kas del prekybos, tai ge
ra rinka Palestinoj numatoma 
musų linams ir šeriams, nes čia 

■ auga audimo pramonė ir stei- 
. giama šerių,- fabrikai. Impor
tuoti iš Pales t-inosr į fį^eįuvą. ga
lima paniūrančius; citrinas.'1 ba
nanus, vynuoges, migdolus ir 
kt (E.)

supažindinti Francuzų visuome
nę .su Vilniaus klausimu Lenkų 
šviesoj. Ji vaizduoja Vilnių 
kaipo “amžinai Lenkišką” mieš
tą, o Lietuvos reikalavimą grą
žinti (Vilnių Lietuvai laiko pra
žūtimi Lietuvai, kuri tuomet I 
virstų vieškeliu iš Vokietijos į 
Rusiją ir butų galų gale paver
gta “Teutono koloso”;

•Lenkai savo teisėtus į Vil
nių apginti turi tik vieną argu
mentą — Želigovskio avanturą. 
Bet apie tai jie tyli. Vilniaus 

[istorija kalbėdama apie Lietu
vos kunigaikščius ir Lietuvių 
tautos darbus negalės nutylėti 
plėšikiško žygio kuriuo Lenkai 
mėgino Lietuvai išplėšti jos so
stinę. Ir dabartinė Lenkų oku
pacija yra tik laikinas epizodas, 
kurs visuomet liks juoda dėmė 
Lietuvos-Lenkijos santikiuose.

Nębeužtvenksi upės bėgimo. 
Uždarius Vilniaus valdžiai “Vil
niaus Balsą”, Vilniuje išėjo nau
jas Lietuvių laikraštis, 
niaus Aidas”.

“Vil-

ap.
Sava- 

su-

Radviliškis, Šiaulių
Sausio 6 d., RadviliškĮo 

norių Gaisrininkų (Draugija 
rengė viešą Kaukių vakarą. Už
geriausias kaukes buvo duota 
trįs dovanos. Žmonių buvo ga
na daug. Tik čia tenka paste
bėti vieną negražų kontroliaus 
Balčiaus pasielgimą. Balčius 
būdamas girtas nemandagiai 
apsiėjo su publika, ypatingai 
su vaikais, mušdamas ir stum
dydamas juos dar koliojo ne
gražiais žodžiais iš Rusų “zo- 
bornos literatūros”. Dauguma 
iš to labai pasipiktinę*. Gėda'

Nusižudė. Sausio 8 d. nusi-

į

$600.00 DOVANŲ! $600.00 DOVANŲ!
Didžiausia gigantiška “SANDAROS” užrašinėjimo kampaniją. Progą Vyrams, Moterims, Vaikinams 

ir Merginoms laimėti didelės dovanas. Kiekvienas Lietuvis ir Lietuvaitė stokit į AUKSINIO KON- 
TESTO Vajų! Pradėkit lenktynes anksti. Visi norinti dalyvauti AUKSINIAME KONTESTE užsi- 
registruokit SANDAROS Administracijoj dabar.

Apart Dovanų bus Atlyginimas
Apart didelių dovanų AUKSINIO KONTESTO Lenktynėse bus duodama tam tikras nuošimtis Ko

miso kaipo .atlyginimas. Kiekvienas šiame konteste vajuj nieko nepralaimi, bet viską laimi.

Temykite Skelbimus, Skaitykit “Sandarą”
Visi įdomaujanti AUKSINIU KONTESTU skaitykite ^SANDARĄ” kur gausite visas informacijas 

reikalo AUKSINIO KONTESTO. Visais reikalais asmeniškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adr:

:SANDARA 327 E. Street So. Botson, Mass.

žudė Atskiro Gelžkelių Batalio- Trobos vienu galu — be karna- Meiliška Tragedija 
no vyr. leitenantas Benderius, ros; tvartai po vienu stogų su) 
Priežastis kol kas neaiškios.

Derlius. 1924 metų derlius 
Radviliškio valsčiuje buvo vidu
tinis; rugiai ir žirniai buvo 
ri, bet vasarojus, ypatingai 
nesnėse vietose, del lietingo 
vasario, buvo blogas. Nors 
mė Radviliškio valsčiaus skai
toma trečios rūšies, bet žmo-

ge- 
slė-
pa- 
že-

trobomis. Reta pajieškoti svir
nų. Trobos mažutės, ūkio tro
besių veik nėra; sodeliuose tik 
po kelias obelėles, ir tos menkos 
atrodo; darželių reta pajieško
ti. Tik beržai ir pušis puošia 
iš gatvės trobą; jų pavėsyje 
mėgsta Rudziškiečiai sėdėti va
saros metu kai saulė labai kai
tina.

Ne linksmiau darosi ir aplin
kui po laukus apsidairius. Ne
matyti nei žaliuojančių pievų, 
nei trąšių šlubuojančių javų: 
vis bulvės, grikai, retutyčiai, 
misuse miežiai, ir pūdymas lu
binų prisėtas. Bet vis dėlto ir 
ten yra gražių vietų. Tat eže
rai ir ežerėliai gražiausiais

nes kai kuriuose kaimuose gy
vena pasiturinčiai, dauguma 
leidžia vaikus aukštesnėsna mo- 
kyklosna.' Kai kuriuose kai
muose pa v. šniuraičiuose, Vos- 
koniuose, Karčemose, Monkiš- 
kiuose yra įsteigta pradinės 
vieno k-omplelcto mokyklos, ku
rias lanko gana žymūs skaičius | “pakrantėmis,“ a^augu-
mokimų. Klevo Lapas, j Rjomis pu§elėmis h. eglėmiSt

žmonės nenusiminę ir meilaus 
budo. Rudziškiai .yra dainuoja
mas kraštas.. Klevo Lapas,Rudziškių Apielinkė

(žinutė iš Liet. Krašto Mokslo)
Pavažiavę nuo Trakų bent 

kilometrų, privažiuosim Rudziš- 
kių miestelį. Žmones tos aįiie- 
linkės vadina Dzukaiš. Nė taip 
senai butą Rudziškių apielinkė- 
je miškų; bet dabar visi miš-, 
kai . iškirsta,. tik skynimai ir 
stuobriai matyti aplinkui.'žemė 
ne geriausia; vėjas smėlį nešio
ja, o kai. rkur ?yrA tokie dideli 
akmęnai, neT sTcbielšl ‘Tkaip tęh ' 
Įmonės gali sėti ir žeipė dirbti-

Nušovė per Langą
Grinkiškis. i-^ (Nežinomas pik- 

tadaris1 gruodžio 20 d. per langą 
iš šautuvo nušovė pil.. Eraną 
Turskį Vaikyki vienkiemyje. 
Už ką ir kas -nušovė dar nesu
sekta. Tardymas -ęina. Turs
kis buvo gavęs kaipo kariškis 
sklypą žemės, buvo kurpius.

C*UaX”)' -

Josvainiai, Kėdainių apsk. — 
Gruodžio 16 d. apie 7 vai. Nuo
vados padėjėjo tarnaitė pasibel
dė į duris policininko Kerio, 
bet policininkas neatsiliepė Nuo
vados padėjėjas tuoj šoko prie 
durų, lango. Bet lankas pasi
rodė iš vidaus antklode uždeng
tas, duris užrakintos. Išlaužus 
duris ir inėjus vidun, rasta bai
sus reginis: lovoje guli negyva 
mergina, o ant grindų guli ne
gyvas minimas policininkas Ke
rys. Ant stalo rasta paliktas 
raštas, kuriame Kerys atsisvei
kina su šiuo pasauliu ir su vi
sais pažįstamais linkėdamas vi
siems geriausio gy venimo.

Apie tą merginą Kerys nieko 
nerašo, bet iš jo pažįstamų žo
džių patirta kad jiedu nup ku
rio laiko mylėjosi.

Mergina gyvenus Kėdainiuo
se ir tą dieną atėjo pas jį, ma
tyt, su tuo tikslu, nes pas ją 
pančiakoje rasta laiškas pana
šaus turinio. Atvykus gydyto
jui ir apžiūrėjus lavonus pasi
rodė kad į merginą .buvo šauta 
iš brauningo du kartu, o pas
kiau šauta sau į galvą kartą. 
Vedama-tardymas. (“L.Ž.”)

“GYDYTOJAS” 
paveiksluotas sveikatos 

žurnalas.
Reikalaukite numerio pažiū

rėjimui prisiųsdaini 13c. 
“GYDYTOJAS”’ 

4454 So. Western ava 
Chicago. ILL

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate 
38 Park Row

New York, N. Y.

REIKALAUJA
AGENTŲ

Platinimui “Dirvos’1 
Duodama geras už
darbis nuo kiekvie
no metinio skaity
tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in
formacijų ir kvitų.

“DIRVA”
Cleveland, O.

Lietuvos Atstovybės Antrašas: 
Lithuanian Legation

2622 — 16th Street, N. W.
Washington, D. C.

AMERIKOS LAIVAI

(Pasiteirauki t 
apie patogu
mą keliavimo 

l^^-L S. V. Valdžios 
laivais. Jie tu- 
ri švarius, pa- 
togius kamba

rius del 2, 4 arba G žmonių.. Pui
kus įvairus valgis, mandagus pa
tarnavimas, didelės denis, beno 
koncertai ir visokios rūšies geru
mai ir patogumai.

Stengkis kad jūsų giminės bu- 
,tų parkviesta į Ameriką ant Su v. 
‘Valstijų Valdžios 
Statės Linijų'.

Kreipkitės prie 
laivakorčių agento

UNITED STATES LINES
45 Broadway New York
Hotel Cleveland Bldg. Cleveland 

Valdantieji operatoriai del 
United States Shipping Board

Laivų United

jusą vietinio 
arba

Savaitinis

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus prašot“.

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wis.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip' 
per Penkiasdešimts metu.

Gydo kosulį, šalti, katkra/ 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius. i

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

Basiss £©ve II
Nuo visų skirvio ir vidurių 
negerovių ir skausmų dėlei 
dantų .. augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas. ‘

Mrs. Winss,ow»s
Syrup

Kauno pilies kasinėjimo at
garsiai provincijoje vis keistes
ni, vis Įdomesni darosi. Iš Kė
dainių (“L. žinios” N. 3) pra
neša kad ten apie kasinėjamą 
pilį susidarė ištisa eilė pasakų, 
šventablyvos moterėlės rengia
si jau važiuoti Kaunan liuosuo- 
ti “užmūrytos karalaitės”, 
rią valdąs Kauno požemių 
perins....

ku-
lici-

Lietuvos paštu pereitais, 
tais persiųsta apie 
Įvairių siuntinių, jų 
15,000,000 paprastos 
dencijos.

30,000,000 
tarpe -apie- 
korespon-

VISI IŠNAUDOKIT ŠIĄ PROGĄ
Tėvynės Mylėtojų Draugija yra pasiėmus išleis

ti didžiausi Lietuvių literatūroj veikalą (yra jau 
spaudoje) “ — Wells’o “PASAULIO ISTORIJA”, 
kurios išleidimas atsieis Draugijai arti 810,000, tai
gi del sukėlimo pinigų ir praplatinimo TMD. se
niau išleistų knygų, mes esam sutarę su “Dirvos” 
Clevelande ir “Varpo” Chicagoje leidėjais duoti 
premiją perkantiems TMD. knygų sekančiai:

Skapiškio mokyklos tragedi
ja. Vidurinės mokyklos vedėjo | 
Namiko elgėsis su mokiniais j 
(apie tai buvo rašyta “Dirvoj” 
Nr. 49), sukėlęs visuotiną jų 
pasipriešinimą, baigėsi ne Na- 
mikui, bet mokiniams bausme. 
Jau prašaliiita iš 
turi mokiniai ir 
prašalint dešimtį

mokyklos ke- 
dar žadama 

mokinių.

vienybės dr-Lietuvių-Latvių 
ja yra sumapius sušaukti visų 
Lietuvos jaunimo organizacijų 
atstovų konferenciją, kur turė
tų būti išaiškinta klausimai 
kaip patraukus Lietuvos jauni
mą Į bendra Lietuvių ir Latvių 
tautų artinimosi darbą.

Kas pirks knygų už 82 ir pridės $1 gaus vienų iš 
minėtu laikraščių ant metų.

Kas pirks knygų už $3 ir pridės 75c. gaus laik
rašti ant metų.

Už $4 pirkdamas knygų gaus laikraštį už 50c.
Pirkdamas knygų už $5 gaus laikraštį už 25c.
Pirkdamas knygų už $6 gaus vienų tų laikraš

čių ant metų uždyka.
O kas pirks knygų už $10 gaus du laikraščiu dy

kai ant metų, arba vienų laikraštį ant dviejų metų.
Kas norėtų kad laikraštis butų siunčiamas j už- 

rubežį turi pridėti: Į Kanadą ir Meksiką 50c., j Lie
tuvą ir kitur $1.

Knygų surašąs iš kurio galit pasirinkti knygas pirkimui:

REVOLIUCIJA
CHEMIJA........

Ypatingas Vokiečių komisa
rus. šį mėnesį iš Vokietijos į 
Klaipėdą atvyko tam tikras Vo
kiečių valstybinis komisaras, 
kurs turėsiąs rūpintis tarnau
jančių Klaipėdos krašte Vokie
čių valdininkų ir mokytojų op-1 
tacijos reikalais.

SOCIALIZMAS............10
ŠIRDIS, su apdarais.. 1.50
KAIMIEČIŲ KOVA SU PONAIS ............... 
V. KUDIRKOS RAŠTAI, šeši tomai ........... 
JONO JONYLOS RAŠTAI, ‘tris tomai, su apd. . .. 

'DVASIOS GYVENIMO MECHANIKA, su apd. .. 
TECHNIKOS STEBUKLAI, su apdarais ......:.
10 METŲ KULTŪROS DARBO LIETUVOJ, .su apd 
LIETUVOS ISTORIJA, sp apdarais .............. 
KULTŪROS ISTORIJA, jį’j s tomai, su apd.............
PSICHOLOGIJOS VADOVĖLIS .............................

....10 

.. ..25

. .10
$10.00

1.50
■G0
.50
.50

4.1)0
1.00

Lenkų pasakęs apie Vilnių. 
Varsa vos “Rzespospolita” rašo 
lįad Paryžiuje “Lenkijos drau
gų pastangomis” esanti išleista- 
knygas vardu “Vilnius «— Len-I 
kų miestas”, kurią parašius po
nia Bailly. Ši knyga yra agi- ■ 
tacinio pobūdžio ir turi tikslo

šis išpardavimas tęsis nuo dabar iki Kovo 1,1925

Pinigus su užsakymais siųskit sekančiu antrašu:

J. ŠOLIS — T. M. D. Centro Knygius
903 West 33rd Street Chicago, Ill

Nori Žinot
Kas dedasi Lietuvoje, plačiame 
pasaulyje, ore ir ant vandenų; 
kaip gyvena artimi ir tolimi- kai
mynai, koks jų ' gyvenimas ir 
kultūrinis plėtojimąsi— :

SKAITYK
“TRįįjT4”<

Jame raši visa trumpai, alkiai 
ir tįsiems suprantama kalba pa
rašyta: apie naujausius išradi
mus, įvairiausius nuotikius tau
tų ir žmonių įvairiose epochose, 
gražiausių paveikslu tiek iš Lie
tuvių, tiek ir. Kitų tautų gyveni
mo; eilių, straipsnių svarbiau
siais dienos- klausimais, daug 
gražių iipyšąku jyyniesnių Lietu
vių1 ir kitų'tautų rašytojų, indo- 
miausių įvų.įrianybių, juokų poil
sio valandai ir’ daug-daug nau

dingų pasiskaitymų.
“Trimitas” yra vienas turinin
giausių ir pigiausių Lietuvių 
laikraščių. Ėį^a/ kas savaite, 
knygos formato^ 32-^48 puslapių. 
Prenumerata Amerikoj $3 met.
“TRIMITO” Adresas: Kaunas, 
Laisvės Al. 26. Lithuania.

S. K. GRISIUS
Agentas “Dirvos” is* Cleveland, 
Ohio^ ir •/‘Vienybes” iš Brooklyn, 
“Varpo” iš Chicagos^.T—tautiškų 
laikraščių. Norint užsirašyti 
meldžiu kreiptis šiuo adresu:

3423 W. 61st STREET
CHICAGO, ILL.

Trynimai Visados Suteikia Pales grisiai;}.'
NeaUidėkit ant riebaluotų mosčju, 

-kuomet jums būtinai reikalingas liūl
iu e n t as !

O
iiEifPaL Olhc-Įreg.S. V. l

visuomet buvo pagelbiiiga gyduole. Tie yra 
puikiausi* ir labiausiai patikėtinas lini- 
mentas. kokį tik pinigai gali nupirkti. 
Nėra tikrasis, jei neturi INKARO vaia* 
bažcnkbo.

F. AD. RICHTER & CO. _ 
104-114 So. 4th St., Brooklyn. N. Y.

U

Visuomenės, Politikos, Literatūros 
Laikraštis — Eina kas šeštadienis.
MetamsMSuv. Valstijose? . - - - 
metu- ,■ ;

ir Mokslo

$2.00
1.00

.3.00
1.50

laikraštis,

Kaina
, Pusei NHM |

Užšienyj ir Lietuvoj metams - - -
Pusei metų - - - -

.. “Varpas” yra laisvos ir pažangios minties 
teisingai nušviečia pasaulinę ir ypatingai Amerikos poli
tika-, paduoda daug’ žinių iš Lietuvos, ir tvirtai stovį už 
nepriklausomos, laisvos ir demokratingos Lietuvos ir Lie
tuvių reikalus. Jei nori gerų ii- teisingų žinių, užsirašyk 
“Varpą”. Siusk pinigus šiuo adresu:

3251 So. Halsted St. Chicago, Ill

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVI”

“AMERIKOS LIETUVIS”, Savaitinis laikraštis ramių 
pąsiskąitvrnu, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių, 
žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užs'irašykit’ 
jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį.

Reikalaujam agentų uarašinėt “Amerikos Lietuvi”, par
davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo
ki! pinigus ir laiškus siųsdami:

“AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon Street Worcester, Mass.

Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašaipos 
organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam Saikui išmokėta $248,587.80 - 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “TU- , 
vynę”dovanai ir taipgi gauna-SLA. išleistas knygas už pusę'kainoa. -

Pomirtiniai skyriai — $150, 300* 600 ir 1,000. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New York, N. Y.

W-,".W.WAWAW/.V^AV.VAV.V..'.V=%’AWAW/?/AW^

Lietuviški Rekordai
UI GRAFAFONAI

“Vienybe”
Tas.kuris turi 37 metu “VIENYBĖS” kompletus, tu
ri namuose turtą kurių kultūrinė verte atstoja pagar
sėjusią pas Amerikonus “Five Foot -Book Shelf”, iš
leistą Harvardo Universiteto profesorių pagalba.

Ir kiekviename numeryje “Vienybės” kultūros tur
tas didėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, ži
niomis iš visų pasaulio kraštų ir .Lietuvos.

Keturi dolariai ant metų reiškia truputį daugiau 
kai centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas 
antrą dieną ir džiaugsitės kas dieną.

193 Grund Street Brooklyn, N. Y.

■e

Namų Rakandai
Žiema ateina — rūpinkitės apie 
pečius — ir eikit jų apžiūrėti ir 
pasiteirauti apie kainas pas mus. 

Mes turime daugiausia įvairių pečių virtuvei 
ir kambariams, gazinių ir anglinių.

Puikiausi rakandai už prieinamas kainas 
galima rasti tik musų krautuvėj.

Taipgi turim puikiausių Lietuviškų dainų 
ir muzikos ir kitokių rekorchj — ateikit pas 
muš pasirinkti.
Kituose miestuose pristatėm Rekordus per paštą. Rašykit

CleveJand Furniture Co
j . . . 6412 Superior Avenue
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AR BUS PABAIGA SVIETO?
6 d. Vasario-Feb., 1925’ * 

NEDĖLIOJĘ, nuo 3 vai. po pietų 
7017 SUPERIOR AVE.

ie visus atsilankyti, dažino- 
nko Sv. Raštas apie pabaigų 

SVIETO.
nfta dovanai—Kolektų Nebūna.

AKRON, OHIO
Musų Moksleivija.

I Akrono mieste vidurines 
kyklas (high schools.) baigė 
mokiniai, tame skaičiuje 
si du Lietuviai, Krivickių 
viekių sunai. 
mus su pažymėjimais.

Krivickių sūnus atvažiavo i 
|,Lietuvos devynių motų amž., i 
dabar būdamas 17 metų Užba 
gė keturių’ metų vidurinę mo
kyklą. Tai yra džiuginanti ži
nia, ir gražu Lietuviams, o ypač 
tėvams, turėti tokį sūnų.

Krivickių ir Savickiu stfnai 
žada stoti universitetan ir mo
kytis inžinierystės. Jeigu bai
gę mokslą jie pasiliks gerais 
Lietuviais tai bus mums kuo 
pasididžiuoti.

Matukonių ir K. Vėbrų dūk- [ 
terjs baigs mokyklas pavasarį.- 
A. Oleknavičių sūnūs jau 
čias metas kaip lanko high 
kyklą.

Anastazija Oleknavičiutė 
gė pradinę mokyklą ir dabar ei-i- 
na į augštesnęją.
* Viršminėtų vaikų tėvai yra j 
paprasti darbininkai,‘dirba gu- š 
mų dirbtuvėse. Jie suprasda-IĮ 
mi mokslo vertę, leidžia vaikus j 
mokytis nors apsunkindami sa- j 
ve. Garbė tokiems tėvams, nes j 
jie susilauks savo truso vaisių. į 
Jie gelbsti savo vaikams pašto-1 į 
ti žmonėmis, kad neliktų to- j 
kiais prastais darbininkais ko- š 
kiai.s patįs yra. Tokie vaikai Į į 
nepamirš ir savo gerų tėvų. Mo- Į 
kslas yra turtas vaikui visam Į 
amžiui, kurio niekas nesunai-|| 
kins ir neatims, o tėvams senat- [ j 
vėj bus gera paspirtis.

žinau vienus Lietuvius kurie 11 
yra pasiturinti, turėjo gabią į [ i 
mokslą dukterį,. buvo pradėję J 
ją ir muzikos mokyti, ji ėmėsi|| 
piano gerai ir jai sekėsi. Pas- i | 
tarų laiku tie žmonės susinešė į 
su blogais padaužomis, ir vie- Į 
nas prilaidinis norėdamas na -' Ę 
muosna lankytis ir kad jam ne- : 
kliudytų prie motinos lysti ka-|j 
da vyro namie nėra, 
kad dukterį neleistų 
bet stumtų į darbą, 
mergaitė yra tik 16 
žiaus ir tame mieste tų' metų | 
mergaitei sunku darbą gauti, į 
nes įstatymai verčia lankyt mo-1 ji 
kyklą, jie mergaitę nuo tėvų iš- ji 
stūmė kitan miestan dirbtuvėm i 
O tai tamsumas tėvų ir blogo | 
velijimas savo vaikams. Ko to- j 
kie tėvai verti?

m W

ugrązmimas Rojaus.

Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

Lietuvių Taupymo ir Pa-I 
skolos Banko Susi

rinkimo Žineles
_Suasio. 19 d. Įvyko Lietuvių!
Taupymo ir Pasoklos Draugijos 
metinis šėrininkų susirinkimas 
Lietuvių svetainėje. Susirinki
mą pradėjo banko pirmininkas 
J. Urbšaitis 8:20 vai., pakvies
damas visus susirinkime daly
vavusius prie rimto ir nuosek
laus svarstymo šios įstaigos ge
rovei ir nesijausti kad čia susi
rinkę kaipo atskirų įsitikinimų [ 
bei politinių frakcijų žmonės, 
bet vien tik turėti mintyje kad 
esam šios įstaigos daliningai, [ 
daugiau niekas (bet ar taip bu-! 
vo!)

Toliau sekė išrinkimas tvar
kos pridabotojų — išrinktą du 
ftiaršalkos.
><■ Skaityta protokolas iš perei
to meto šėrininkų susirinkimo. 
'Protokolas priimta su mažu pa
taisymu. Taip pat perskaityta 
pereitų metų pirmas ir paskuti
nis protokolai iš direktorių su
sirinkimų, supažindinimui šėri
ninkų su direktorių darbuote.

Paskui sekė finansų atskaita, 
ko visi šėrininkai su nekantry
be lauke norėdami sužinoti kaip 
dabar bankas stovi po tų visų 
audrų kurias reikėjo pergyventi I 
pereitais metais, kaip vargiai! 
kada prisieis panašaus ko su
laukti (arba -kad ir prisieitų tai i 
Šio paskutinio nuotikio pamo
kinti galėsim stipriau atsilaiky
ti). . . -

Is raporto paaiškėjo kad su 
musų įstaiga nėra jau taip blo
gai, ir nieko tokio bauginančio, 
kaip buvo Įvairių žmonių pri
kalbėta, nors tiesa, abelnas ban
ko balansas sumažėjo ant $144.- 
635.9U. Bet tai žmonių sudėti 
pinigai taupymui, kaipo atlieka
mi, ir reikalui prisiėjus žmonės 
išsitraukė. Pereitais metais tu
rėta virš milijono dolarių api- 
vartos. Liko gryno penio ban
kui $3,990. Su pabaiga 1924 m. 
banko turtas siekia’ $777,392. 
44c.

Bankas turi padaręs 760 pa
skolų, arba tiek turi skolinin
kų, ant pirmo mortgečio; tupi 
1296 depozitorius ir 377 narius 
šėrininkus. Tat iš visko svar
stant pasirodo kad i Įstaiga yi-a 
gana stambi ir tvirta kaipo gry
nai Lietuviška, kokių labai ma
žai Suv. Valstijose Lietuviai tu-

Ka Publika Matys Perstatyme Tragedija 
“ALGIS IR GIEDRUTĖ

“Algis ir Giedrutė 
vyje scenas iš senoviško Lietu
viu pagonų tikėjimo kur vaidi
lutės ir vaidilos kūrendavo gi
rioj Šventą Ugnį. Vaidilutės 
apsivainikavę,, baltuose rūbuo
se (tris merginos) ir vaidila su 
kanklėmis, bus vienas iš gražių 
vaizdų prie švento Aukuro die
vų žinyčioj, kur neužilgo atsi
tinka' baisi tragedija: Algis iv 
Giedrutė miršta vienas del kito, 
pasimainę tikėjimais.

Ši didelė viduramžių tragedi
ja bus statoma Liteuvių salėje 
vasario 8 d., kitą nedėldienį, pa- |’pi

Jie gavo

Tokios mergaitės, bemokslės, 
nepakeklamos sunkių darbų, 
susineša su padaužomis, vagi- 

nl0~‘ liukais, kazirninkais, visokių ki-i 
■>3-l- jų tąHtų vyriškiais, apsiveda su

randa-į jais, bet tuoj vėl persiskyrimai, 
ir Sa-p. vįs] vargas. Duktė su kudi- 
diplo-'| kju gryž-ta pas tėvus, ir jie vėl 

i l-ffri ją maitint, nors patįs seni 
ir turėtų gauti vaikų paramą. 
Taip daugeliui atsitinka, taip ir 
šiai margaitei gali atsitikti.

ir
K.
K.

j SEKANČIAM num. tilps ap
rašymas Lietuviško vakaro at- 
I sibuvusio Goodrich Auditorium, 
kuri rengė .Cosmopolitan Club, 

[šiame numeryje del stokos vie
tos tas straipsnis negalėjo tilp-

Pinigus Lietuvoj siųstus 
giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen- 1 

turą šios ynatos
Kozlovskoj (ItUM.ia) • 88.00 
Urbaševič (Ryga) . .810.00

Marijona Vasiliauskienė Lt.150 
Graislda Murauskiene ........ 50
Elz. Maslauskiutė ............... 150
Kazys Aukštuolis ........... ,.150

“Dirvos” Agentūra 
3352 SUPERIOR AVE.

Lie- 
nu- 

Par-

Smulkmenos.
Antano Palionio moteris la

bai apsirgo, pasidavė ligonbu- 
tin operacijai.

K. Bartkai, pavyzdingi 
tuviai, ąųsitaupę centus 
sipirko sau gražų namą,
davime namo rodos tarpininka- 

| vo S. Rodavičia.
Puišis pardavęs krautu-

- į vę Clevelande, su dukterim su- 
tre-1 gryž0 Akronan.
mo-1 , jį Clevelando biznio reikalais 

' lankėsi Akrone S. K. Alėta.
bai- Meiženis.

— Biznių Pardavimai —
PARSIDUODA PIGIAI PIENO IR 

GROSFRIU KRAUTUVĖ i.’Š 
14408 ST. CLAIR AVENUE.

Garantuojama $450 savaitinių ineigų. 
Taipgi turip daug kitų krautuvių ant 
pardavimo arba mainymo. Kreipki
tės prie a 
nue.

agento 5907 Scovill Ave*$|
(O J

PARSIDUODA NAMAS dviejų štsf-s 
mynų,. 6 ir 7 kambariai. Kaina 

$4,500. Randasi ant West Side. Sa- 
wininkai 7022 Linwood Avė. Kreip
kitės i Lietuvius. \ (3)

LAUKIA PASAULIO GALO.
Kunigas R. F. Woertz, refor- 

muot ųadventistų bažnyčios pa
mokslininkas, kurs per vasarą 
važinėdamas po įvairias valsti
jas skelbė pasaulio galą, parsi
davė savo žemiškus daiktus ir 
išvyksta į Kaliforniją, kur. lauks 
pasaulio galo ir tenai susitiks 
su Kristum vasario 6 d.

Gerai jeigu tas kunigužis vie
nas savo pinigus išsiveža iške
liaudamas į šiltą Kaliforniją. 
Bet gal rado jis daug fanatikų 
kurie išpardavę savo daiktus 
atidavė jam pinigus. Jis ten iš
keliavęs pasislėps nuo žmonių 
po “pasaulio pabaigos”, nes ki
taip čia ant vietos esant vaikai 
jį sniegais užmėtytų vasario 7 
dieną.

Jis ten keliauja susitikti su 
Kristum.

Kadangi Clevelande dabar di
deli šalčiai ir žiema, o Kristus 
turbut basas ant žemės ateis, 
tas kunigužis paskyrė jam nu
žengimo vietą Kalifornijoj, kur 
oras šiltas ir gražus. • 

' Kun. Woertz per tūlą davat
ką gaunąs pranešimus iš dan- 

ątėjo kad Lietuviai ir Prusai tulj^1!18 alJ’e atėjimą ^Kiistaus ir 
ri apsikrikštyt ir> gelbėt savo JJasflu,.10 ®^lą- > Jis skeIbe 
sielas nuo šėtono — o jeigu jie siose dienose turės atgiyzti 
nesupranta to, reikia juos«kar- ant zenlės, Pontius Pilotas, kai
liu priversti' ' ' P° Pranokėjas .Kristaus ateji-

Tik nevėluokit, nes ]ofiinrlH mo - Bet Piloto, nesulaukta.
sides ankstokai. L .° yra .fanatikų kurie tam ti

ki ir kažin ko laukia. Pasiskai
tytų nors gerą knygą apie pa- 

| šaulio sudėjimą, žinotų kiek 
kiek daugiau, .ui’.

stangomis Sandaros 18-tos kuo
pos. dalyvaujant gabiems lošė-1 
jams. Rengkites visi ant to per
statymo pamatyti mirtiną 
kovą tarp dviejų didžių galy
bių, kur viena visomis pastan
gomis ginas dievų pagalbos šau
kdama, kita pasalingai veržiasi, 
skelbdama jog jau Dięyo laidąs

Tatgi reikėtų Clevelando Lie-1
tuviams pamiršti visas įvairiai!konstitucija sako, bet nutarta sirinkimas užsibaigė 12:30 v 
bauginančias kalbas ir abejones I jog kiekvienas priverstinai turi vidurnaktyje. Reporteris, 
apie jos stiprumą ar saugumą, balsuoti už tiek kiek reikia, tai j ------- —■—•—

Toliau einant prie apsvarsty
mų nepabaigtų reikalų, įnešta 
pirmiau daryti direktorių bal
savimą, kad komisijai skaitant 
balsus tuo tarpu butų ganėtinai 
laiko svarstyt bėgančius reika
lus.

Peršaukus komisiją, ji domi
navo kandidatus į direktorius.

yra už penkis, o ne tik už Sau ' SLA. 144os kuopos gtisirin- patinkamas vieną dr dvi ypa- [kimas bus laikoma sekantj ket. 
tas. Tuo tarimu pasipiktinę ke- vertra - - - ■
lėtas šėrininkų ir visai atsisakė 
balsuoti, nors ir stambiai balsų 
turėdami, o kiti tik už sau pa
tinkamus žmones balsavo, bet 

1 tie balsai visai nebuvo priskai- 
toma. Direktorių buvo padary- .

—vasario 5 d., Lietuvių 
salėje, nuo 7:30 vai. vakare. Vi
si nariai malonėkite dalyvauti.

Vald.

prikalbėjo 
mokintis, 
Kadangi 

metu am-

Finansinė Apskaita
THE LITHUANIAN SAVINGS AND 

LOAN ASSOCIATION
CLEVELAND, OHIO

parodantis tos Draugijos stovį pabaigoje fiskalio meto pasibaigian
čio Gruodžio 31, 1924

T tirtas

Paskolos ant mortgeČhi užstatų 
Paskolos ant stako certifikatu _________

namas ______________________
Depozitai kitose Taupymo Kompanijose __

Atsakomybės
Bėgantis kapitalas ___________
Sumokėtas kapitalas ____ .’------
Neištraukiamas kapitalas ---------
Depozitai ir suėjęs nuošimtis —
Rezervo fondas _____ ___ ,-----
Nepadalintas pelnas ---------------
Paskolinti pinigai ir nuošimtis -

$ 62,922.88 
623,494.56 

7,975.00 
33,000.00 

■50,000.00

--.$777,392.44

--$ 61,523.43
-- 48,700,00
-- 20,000.00
_  515,722.54
__ 8,300.00
.. 23,146.47
„ 100,000.00

___ $777,392.44

I

STATE OF OHIO.
COUNTY OF CUYAHOGA, SS:

S. Zabor.jkis, prisaikdintas pagal įstatų reikalavimo, pareiš
kia ir sako jog jis yra Sekretorius The Lithuanian ‘Savings and 
Loan Association, Cleveland, Ohio, ir kad viršuje paduota atskar
ta iš dalylcu stovio ir biznio tos kompanijos per fiskalį metą pa
sibaigianti su 3l-ma diena Gruodžio, 1924, yra teisinga ir tikrai 
parodo Įstaigos finansinį stovi gale minėto fiskalio *meto.

S. ZABORSKIS
(Sekretoriaus parašas) , .

Vyčių Priekabės Neturi 
V ertės

“Dar-ke” mačiau vyčiai rašo 
apie “Dirvos” pardavimą ir kad 
banke nėra pinigų ar tam pa
našiai, ūžtai “Dirvai” neduoda. 
Tokja kalba yra tik nežinėlio, 
nes tik tokie gali rišti kitus ko
kius biznius su “Dirva”. Jeigu 
vienas bankas turėtų iš valsti
jos teisę duoti “Dirvai” pinigus, 
tai kitas, Lietuvių Bankas, ku
ris sukišo Į Municipal $50,000, 
senai butų bažnytėlei vargonus 
nupirkęs^ Bet kad negali.

Nabagai, vis jie atmena senus 
laikus ir del “Dirvos” daugiau 
ašarų pralieja negu savo reika
lams, užtai gal but jiems taip 
nesiseka, ir visur tik ant pajuo- 

'kos laikomi. Susipeša savo baž
nytėlėj, susipyksta su kunigu, 
uargoninku ar zakristijonu ai 
negyvo rožančiaus davatkomis, 
ir tuoj per savo laikraščius ant 

i “Dirvos” rašo. šiaudinis.

ANTANAS BARTKUS' P riša

I

FRANK MARTISZAUSKAS,
DR. V. KUDIRKOS Draugys- 

nėdė-. 
j lioj, vasario 1 d., nuo 2 vai. po

......... ..... ......... ■ avė. Visi tie kurie esat
Čia prasidėjo mėtymas; priimti į draugiją malonėsit nu-

Komisija šiais metais pasirodė ta klaifla tokią komisiją paski- i tėš susirinkimas atsibus
riant.yįsai vienpusė, arba kitaip sa- .

leant vienas trijose ąsabose. (šių vienų ant kitų kaltės už pereitų.: pietų, Flynn salėj, 5309 Supe- 
žodžių rašytojui teko tas suži- totą nepabaigtų reikalų svarai ! Hor aye. _ Visi tie kurie esat 
noti iš paties komisijos nario tymas. Čl_ ,__ T .
kaip buvo nešvariai kovojama vinų ant kitų kaltės už pereitų įeiti pas daktarą išegzaminavi- 
per kitą tos pačios komisijos 
narį kad tik neįsileidus jam ’ y- 
patiškai nepatinkamų ypatų, 
nors gero velijančiu įstaigai). 
. Sąstate kandidatų* ant direk
torių nors radosi penkiolika y- 
patų, bet nekuriems pasirodė 
kad neverta atiduoti už juos sa
vo balsų, o čia nors neaiškiai

metų nepasisekimus
me klausime virė
kalbos virš valandos laiko, o c ...
galą nesurado kas didžiausias1 vesti naujų narių.
.......... ... ” "I A; Žukas, Pirm.

Nors šia- ■ mui ir būtinai pribukit šin su- 
karštesnės j sirinkiman.

Kožnas narys stengkitės atsi-

PERŽIŪRĖJIMO KOMITETO LIUDYMAS
Mes, žemiau pasirašę, Knygų Peržiūrėjimo Komitetas iš minė

tos The Lithuanian Savings and Loan Association, Cleveland, Ohio, 
šiuomi liudijame jog viršuj paminėti dalykai* y] 
atskaita finansinio stovio tos 
džio, 1924, ir teisinga atskaita 
pasibaigiančiam toj dienoj.

teisingi ir tikra 
Draugijos nuo 31-moš dienos Gruo- 
jos reikalų ii- biznio fskalinm metui

THE A. B|
Savings & Loan Co.

3354 SUPERIOR AVE.

$1472.90
Yra tai Pasekme Pa- 
sidėjimo po $5 savai
tėje per Penkis Me
tus ant 5% į

The
A B SAVINGS
& LOAN CO.

★

kaltininkas.. Mano matymu, di-1 
džiausi kaltininkai buvo ir yra 
direktoriai kurie nežinodami ti-! 
kro saugumo padėjo tuos '$50'.-' SVETIMTAUČIAI ORZANI- 
000 ant depozito kiton įstaigon, i ZUOJA'S: Clevelando Tsv-etimša- 
Iš to tiktai visa negerovė kilo. I Hai Amerikos piliečiai organi- 
Tuomi lai direktoriai ■ neužsi-jzu°Jas^‘su su^al’yti 
gaus;ir nuo .kaltės lai nesigins. P? bendrą piliečių spėką^ rinki- 
Nors iki šiol dar nežinoma, gal Įmuose ir pasirodyti prieš Ame- 
pinigai bus atgauta-visi su nuo-; rikonus kurie nepripažįsta jo- 
šimčiais. Tiktai tuomi skau- kių svetimgimių ir per gavo or- 
džiai pažeista Įstaiga, kaip auk-' gnmzacijas prieš juos eina.
ščiau minėjau. Ims daug laiko ■ , Sausio 23 d. Cleveland Ilote- 
iki žaizda užgis ir įstaiga pali-H.''je įvyko pirmas pasitarimas., 

sveika vėl pradėt bujoti Neužilgo vėl šaukiama susirin-, 
‘ ' kimas'piliečių organizacijų va-1

Balsų skaitymo komisija pra-|^vl‘ ir veikėjų,' kur Į
‘šė hasekmes direktoriu rinki- ! bandoma uzmegstl tysiai 

tolimesniems darbams. PiLI

I kus 
kaip bujojo.

nešė pasekmes direktorių rinki
mo. Daugiausia balsų gavusie
ji penki tapo išrinkti sekanti: 
Jonas Diraitis (perrinktas), IS. 
Zaborskis (perrinktas), Dr. J. 
T. Vitkus (naujas), J. Montvi
la (jau pirmiau buvęs direkto
rium j, ir A. Ivinskas (naujas). 

| Prie naujų sumanymų nutarta 
kad butų išrinkta komisija per 
pačius šėrininkus, kuri pridabo
tų abelną įstaigos stovį. Tokia 

i komisija pirmiau buvo renkama 
direktorių iš savo tarpo, o da
bar, del 
išrinkta 

j kančios 
' Muliolis
| Toliau__  v.„„
giau nieko naujo nebuvo svars
toma; žmonės baigė jau išsivai- 

i kščioti, o kiti nerimaudami prie 
durų sustoję laukė. Tuomi su-

Artistas Lietuvis Fotografas. 
Pranešu Clevelando Lietuvių 
visuomenei jog šiuomi tarpu 
žymiai numažinau kainas už 
įvairias fotografijas, todėl at
eikit nusitraukti—pasinaudo- 
kit šia proga. Musų padidin
to.]’ studijoj fotografijų trau
kimas yra labai patogu ii; di
delėms grupėms, draugijoms 

ir teatrų lošėjams.
1197 East 79th Street

J. T. DeRIGHTER, 
FRANK DAGILAITIS, 
JURGIS RUZAS.

Jūsų pinigai sudėti į The Lithuanian Savings and Loan Ass’n yra 
apsaugoti su: 

Sumokėtu pastoviu kapitalu iš 
Bėgančiu kapitalu iš —g
Rezervo fondu iš ------------- -
Nepadalintais pelnais iš ------

___ $ 68,700,00
___ 61,523.43

8,300.00
—23,146.47.

ant padėtų pinigų ... $161,669.90

i

I

dalyvauki! Birutės Ke- 
Bendrovės susirinkime
4 d., seredoj, nuo 7:30

didesnio kontroliavimo 
patįes susirinkimo se- 
ypatos į komisiją, P. 
ir A. M. Praškevičius.
del vėlaus laiko dau-

VISI 
pykols 
vasario 
vai. vakare, kurie esat šėrinin- 
kai. Tai bus metinis susirinki
mą

THE 
LOAN 
sausio 
r iais

Vald.

Piėno Turėsim be Kar
vių Loskos

Clevelande kalbėdamas vie
nos tyrinėjimų laboratorijos 
yadovas pasakė kad už dvide
šimties metų nereiks karvių ga-

(vimui pieno, sviesto, sūrių, o 
i be jaučių turėsime mėsos.

Jis sako kad tie dalykai bur 
galima pasidaryti dirbtinai, be 
melžimo karvių, taipgi be pjo
vimo galvijų.

A. & B. SAVINGS and 
CO. banko susirinkime 
20 d. išrinkta direkto- 

šie: A. B. Bartoševičius, 
K. S. Karpavičius, V. Bartoše
vičius, J. Tidd, P. Vasiliauskas, 
iš kuriu susidarė valdyba 1925 
metams sekančiai: Prezidentas 
A. B. Bartoševičius, Vice-Prez. 
J. Tidd, Sekretorius K. S. Kar
pavičius, Ižd. — V. Bartoševi
čius.

PARDAVIMAI
kambarių pavienis namas, su skal
bykla skiepe, su dviem garadžiais 

Kreipkitės 1582 E. 49 Street.

7

PARSIDUODA MĖSINYČIOS RA
KANDAI, nauja ledų šėpa, naujo 

kaladė mėsai pjaustyti, 3 stiklinė? 
šėpos, 1 sodos fenas, nauja Toledo 
voga ir daugiau visokių daiktų reika
lingų mėsinyčiai ir grosemei. Par
siduoda pigiai ir norima greitai par 
duoti. Priežastis, neturi kur padėti. 
Kreipkitės: WM. CHESNULIS, 6108 
Luther Ave. Cleveland. (5)

Amerikos Piliečiams yra laisvas kelias ten ir atgal. 
Jiems reikia tik Amerikoniško Pasporto ir Lietu
viškos vizos. Bet neturintieji Amerikoniškų pilie
tiškų popierų susirūpinę ar jie galės sugryžti po ap
silankymo Lietuvoje. Tokiems sugryžimas užtik
rinama parūpinant tam reikalingas popieras — pa

siteiraukite “Dirvos” Agentūroje apie tai.

“DIRVOS” AGENTŪRA
Padaroma Doviernastįs-Įgaliavimai ir kitokie reikalingi raštai 
J 3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio jH

][ ][ ][ ne JE


